Abstrakt
Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného
úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný
výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom úseku. Praktická časť práce
bude nadväzovať na východiská z teoretickej časti a bude obsahovať návrhy na zavedenie
jednotlivých prvkov štíhlej výroby do riešeného výrobného úseku.

Abstract
The diploma thesis focuses on the implementation of lean production into the selected
production section of EKOM company. In the analytical part, the production company
will be characterized and the current state of production in the selected section will be
described. The practical part of the thesis will be based on the theoretical part and there
will be proposals for implementation of lean production elements.
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ÚVOD
V dnešnej modernej dobe globalizovaného sveta a v silnom konkurenčnom prostredí je
na výrobné podniky utváraný vysoký tlak. Stále viac individualizované požiadavky
zákazníkov majú za následok zvyšovanie variability výroby. Podnik, ktorý chce dlhodobo
prosperovať sa musí vysporiadať s protichodnými úlohami ako dosahovanie vysokej
kvality širokého spektra výrobkov, služieb a spoľahlivého dodania pri dosahovaní
nízkych nákladov.
V roku 1940 s problémami bojovala aj japonská spoločnosť Toyota. Extrémny prepad
tržieb a slabá kontrola nákladov zapríčinila, že podnik musel prepustiť tretinu
zamestnancov a manažment musel začať usilovať o nájdenie spôsobu eliminácie
plytvania a vyriešenia tejto krízy. Prvú zmenu v spoločnosti zaviedli v procese výroby
motorov, kde pôvodnú výrobu v dávkach začali produkovať v sekvenciách podľa
požiadaviek z montážnej dielne bez potreby zásob. Po overení funkčnosti takéhoto
systému ťahu bol rozšírený aj do ostatných procesov a Toyota získala obrovskú
konkurenčnú výhodu v oblasti doby trvania výroby automobilov. V deväťdesiatych
rokoch sa však priepasť medzi Toyotou a konkurenciou začala zmenšovať a Toyota bola
nútená znovu hľadať nové riešenia optimalizácie. Začala komplexnou analýzou
vývojových procesov v snahe identifikovať a eliminovať každé plytvanie a variabilitu.
Po zavedení opatrení dokázala skrátiť trvanie vývoja nového produktu z 24 na 16
mesiacov a tým znova získať náskok pred konkurenciou.
Výrobný systém Toyoty sa tak stal základom pre vznik konceptu štíhlej výroby.
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou výrobného úseku spoločnosti EKOM spol.
s r.o. v oblasti materiálových tokov, ergonómie a riadenia výroby v dielni montáže
agregátov. V práci budú detailne popísané výrobné, montážne aj prípravné činnosti
prebiehajúce v danej dielni v nadväznosti na trvanie montážnych procesov a ich pridanú
hodnotu. Pozornosť bude venovaná aj analýze pohybu materiálových tokov v rámci
dielne a identifikácii nadbytočných pohybov a práce pracovníkov pri vykonávaní činností
pri aktuálnom fungovaní dielne.
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Na základe údajov získaných v analytickej časti a

znalostí nadobudnutých

z preštudovanej odbornej literatúry budú v práci navrhnuté konkrétne metódy a ich
implementácia pre zavedenie štíhlej výroby do dielne pre montáž agregátov.
Navrhované riešenia budú vybrané na základe zistených možností a potrieb pre konkrétny
výrobný úsek a ich implementáciou sa budem snažiť čo najviac ovplyvniť efektivitu
daného

procesu

a produktivitu

celého

pracoviska

konkurencieschopnosti a uspokojovania potrieb zákazníkov.
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za

účelom

zvýšenia

1 POPIS PODNIKANIA VO VÝROBNOM PODNIKU
Nasledujúca časť práce sa zaoberá predstavením a charakterizovaním spoločnosti v ktorej
píšem svoju diplomovú prácu.

1.1 Základné informácie o spoločnosti
Názov spoločnosti:

EKOM spol s r.o.

Sídlo:

Priemyselná 5031/18, Piešťany 921 01, Slovenská republika.

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným.

Dátum vzniku:

29.06.1992.

Štatutárny orgán:

konatelia.

Základné imanie:

36 514 EUR.

Počet zamestnancov: 220.

Obr. 1: Logo spoločnosti (Zdroj: EKOM spol. s r.o.)

1.1.1 Predstavenie spoločnosti
Spoločnosť založili v roku 1992 v Piešťanoch šiesti spoločníci, ktorí mali dlhoročné
skúsenosti v oblasti vývoja a výroby zdravotníckej techniky. Vďaka vhodnej kombinácii
materiálov vyvinuli kompresor, ktorý je špecifický svojou bez olejovou konštrukciou,
dokáže pracovať bez potreby mazania, a potom aj vzduch ktorý z neho vychádza je čistý,
bez pár a zápachov. Z toho je odvodený aj názov spoločnosti – EKOM (ekologické
kompresory). V roku 2000 vyvinuli novú produktovú líniu kompresorov pre umelú
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ventiláciu pľúc a ich výrobný program sa rozšíril o spracovanie tenkých plechov na báze
CNC technológií. Od roku 2005 rozšírili svoje portfólio o súčasne najdynamickejšie sa
rozvíjajúcu oblasť – priemyselné kompresory (Gembická, 2016, s. 13).
1.1.2 Organizačná štruktúra
V nasledujúcom obrázku je popísaná divizionálna organizačná štruktúra spoločnosti
EKOM s.r.o..

Obr. 2: Organizačná štruktúra spoločnosti (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa EKOM s.r.o.)

1.2 Výrobná základňa
Pre výrobu jednotlivých skupín výrobkov výrobného programu sú k dispozícii dve
výrobné haly. V prvej hale prebieha spracovanie plechov, hala druhá slúži na montáž
kompresorov a výrobu jednotlivých súčastí určených práve k montáži. Podrobne sa
charakteristike jednotlivých divízií budem venovať nižšie.
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Divízia CNC lisovňa
Divíziu lisovňa tvorí výrobná hala, zváračská dielňa, lisovňa, lakovňa, montážna dielňa,
zámočnícka dielňa a sklad.
Výroba v divízii lisovňa je zameraná na produkciu
•

zváraných a montovaných dátových a telekomunikačných rozvádzačov,

•

komponentov pre rôzne zariadenia podľa požiadaviek zákazníka,

•

výrobu trezorov a

•

výrobu krytov na kompresory pre vlastnú spotrebu.

Spoločnosť má vlastnú práškovú lakovňu, v ktorej sa upravuje povrch výrobkov
technológiou práškovania. Produkcia lisovne tvorí okolo 20 percent celkového objemu
výroby firmy (Gembická, 2016, s. 15).
Divízia kompresory
Divíziu kompresory tvorí CNC obrobňa na výrobu súčastí, dielňa na lepenie izolácií,
montážna dielňa pre agregáty, dielňa pre finálnu montáž a balenie a tri sklady - sklad
polotovarov, sklad agregátov a expedičný sklad.
Firma sa už od svojho vzniku zameriavala hlavne na vývoj a produkciu bez olejových
kompresorov pre medicínsku oblasť. Základom produktovej línie sú bez olejové dentálne
kompresory, dentálne odsávačky, dýchacie kompresory a príslušenstvo k nim.
Kompresory sú zdrojom čistého stlačeného vzduchu pre rôzne úkony v zubných
ambulanciách a laboratóriách. Využívajú sa tiež v malých a stredne veľkých centrálnych
dýchacích systémoch na rozvod vzduchu pre pacientov.
Zárukou vysokej kvality vzduchu je použitie samomazných piestnych krúžkov
vyrobených z teflónu a zdravotne nezávadných komponentov. Vnútorný povrch
vzdušníkov je pokrytý ochrannou vrstvou a automatické sušiče sú zabezpečené
filtračnými jednotkami. Výrobky sa tiež vyznačujú nízkou úrovňou hluku a spolu s bez
olejovým prevedením tak rešpektujú všetky požiadavky ochrany životného prostredia.
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Od roku 2005 sa spoločnosť začala venovať aj výrobe industriálnych kompresorov
a podarilo sa im presadiť v mnohých priemyselných oblastiach. Napríklad na letiskách
kompresormi v skeneroch batožiny či v železničnej doprave kompresormi na pohon
zberačov elektrických lokomotív (Gembická, 2016, s.15).

1.3 Výrobné portfólio
Výrobný program v divízii kompresory tvoria:
•

dentálne kompresory pre zubné ambulancie a laboratóriá,

•

medicinálne kompresory určené pre dýchacie zariadenia,

•

kompresory pre industriálne použitie,

•

dentálne odsávačky,

•

filtračné jednotky a sušiče vzduchu.

Výrobný program v divízii lisovňa tvoria :
•

kryty pre vlastné kompresory,

•

skrinky pre trezory,

•

dátové a telekomunikačné rozvádzače,

•

kovové regály,

•

zákazková výroba (Gembická, 2016, s. 16).

1.4 Informačný systém podniku
Spoločnosť využíva pre svoje podnikanie viacero informačných programov. Kľúčovým
systémom, ktorý integruje všetky oddelenia a výrobu je ERP software QAD, určený pre
komplexné riadenie výrobných podnikov. Zahŕňa plánovanie, riadenie výroby, predaj,
nákup, skladové hospodárstvo, účtovníctvo, finančné riadenie, riadenie servisu a ďalšie.
Poskytuje informácie pre rozhodovanie a kontrolu manažmentu komunikáciou
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s databázou MS SQL, na pozadí prebiehajú všetky účtovné pohyby a tak ponúka všetky
údaje potrebné pre výkazy a externé úrady. S výrobou komunikuje cez program TPV
2000, z ktorého do systému vstupujú celkové údaje o výkresoch, kusovníkoch
a výrobných postupoch. Nájdeme v ňom aj komplexné informácie o skladovaní
v podniku a pohybe materiálu vďaka systému EAN kódov a mobilných terminálov, ktoré
so systémom neustále komunikujú. Vzťahy podnikového systému s článkami podniku
zachycuje nasledujúci obrázok (Gembická, 2016, s. 21).

Obr. 3: Informačný systém spoločnosti (Zdroj: Gembická, 2016, s. 21)

1.5 Prehľad výkonov spoločnosti
Nasledujúca tabuľka znázorňuje základné finančné ukazovatele firmy.
Tab. 1: Prehľad finančných ukazovateľov (Zdroj: Finstat.sk)

Tržby
Zisk
Ostatné výnosy
Aktíva
Vlastný kapitál
Celková zadlženosť

17 914 486 €
806 236 €
589 653 €
16 512 236 €
11 999 471 €
27,33%
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2 CIELE RIEŠENIA

Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh nového montážneho systému vybraného
produktu s použitím zásad ergonómie a zvýšenie efektivity procesu montáže. Pre splnenie
tohto cieľa je potrebné splniť niekoľko čiastkových cieľov.
Predstavenie výrobného podniku
•

Popis podnikania.

•

Výrobná základňa podniku.

•

Výrobné portfólio podniku.

Analytická časť
•

Analýza súčasného stavu montážnych procesov v dielni.

•

Analýza materiálového toku v dielni.

•

Analýza činností montáže vo väzbe na pridanú hodnotu.

•

Závery analýzy a jej vyhodnotenie pomocou mapy plytvania.

Teoretické východiská
•

Vymedzenie pojmu štíhla výroba a druhy plytvania vo výrobe.

•

Metódy používané v štíhlej výrobe.

•

Priemysel 4.0.

Návrh zavedenia štíhlej výroby do výrobného úseku.
•

Výber vhodných metód štíhlej výroby a ich implementácia do navrhovaného
montážneho systému.

•

Podmienky realizácie a prínosy navrhovaných riešení.
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3 ANALÝZA

SÚČASTNÉHO

STAVU

VYBRANEJ

PREVÁDZKY
Nasledujúca kapitola sa bude zaoberať výrobnými procesmi, rozmiestnením pracovísk,
materiálovými tokmi a ergonómiou pracovísk v dielni montáže agregátov.
V jej jednotlivých častiach bude predstavená analyzovaná dielňa, definované výrobné
portfólio dielne, aktuálny layout a podrobne analyzované stávajúce procesy prípravy
montážnych podskupín a montáže agregátov.

3.1 Predstavenie vybranej dielne
Dielňa pre montáž agregátov je jeden z troch výrobných článkov divízie kompresory
a zároveň je posledným článkom výroby, ktorý ešte neprešiel modernizáciou.

Obr. 4: Umiestnenie procesu montáže agregátov v podniku (Zdroj: Vlastné spracovanie )

Výroba v dielni funguje na jedno zmennom systéme prevádzky a disponuje siedmimi
zamestnancami. Montáž prebieha na niekoľkých pracovných stoloch a pracovníci
využívajú ručné pracovné nástroje.

19

V danej dielni je výroba rozdelená na dve hlavné časti – príprava podskupín, teda
vyhotovenie potrebných polotovarov pre zostavenie agregátov, a samotná montáž
agregátov. V malej časti dielni prebieha aj montáž sušičov, ktorá je však nepravidelná
a v porovnaní s objemom výroby agregátov pomerne bezvýznamná.
K dielni prislúchajú skladové priestory - regály a paletové miesta umiestnené jednak
vedľa dielne a štyri paletové miesta a osem regálov vnútri dielne. Nástroje, pomôcky
a niektoré súčiastky sú umiestnené na pomocných stoloch s policami a boxami
umiestnenými pozdĺž miestnosti.
Aktuálny layout dielne je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Obr. 5: Layout dielne montáže agregátov (Zdroj: EKOM s.r.o.)
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3.1.1 Analýza vyrobených agregátov pre rok 2017
V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené jednotlivé typy agregátov vyrobené za prvé tri
kvartály roku 2017 a k nim daný počet vyrobených kusov. Pre upresnenie, kapacita v tejto
dielni je nastavená na zhruba 10 000 kusov za rok.

Prehľad vyrobených agregátov za r. 2017
2%
0%

1V

30%

2V

68%

4V
nezaradené

Graf 1: Prehľad vyrobených agregátov (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa podkladov z EKOM s.r.o.)

Na základe zistenia, že vo vybranej dielni tvorí jedno valcový agregát 68% výroby som
sa rozhodla vybrať tento produkt ako reprezentanta tejto dielne. Nasledujúce montážne
postupy a procesy budú analyzované pre montáž 1V agregátu. Treba však podotknúť, že
výroba ostatných agregátov sa príliš nelíši, rozdiel možno pozorovať v potrebe montáže
väčšieho množstva valcov a v použití iného typu niektorých dodávaných dielov.

3.2 Analýza montážnych a výrobných procesov v dielni
Aktuálne je rozpis dielne založený na týždennom pláne. Podľa počtu agregátov, ktorý je
zadaný do výroby sa prvý deň v týždni pracovníci venujú príprave montážnych
podskupín, teda lisovaniu, lepeniu a montovaniu polotovarov. Po prichystaní potrebného
množstva polotovarov je zahájená hlavná montáž agregátov.
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3.2.1 Príprava podskupín
Na začiatku smeny si každý pracovník zažiada v centrálnom sklade potrebný počet
materiálových položiek, ktoré mu skladník vychystá a privezie do dielne. Materiál
skladovaný v sklade agregátov, (viď obrázok 5.) si každý pracovník vychystá sám podľa
potreby pred každým procesom.
Niektoré procesy ako zabiehanie ložísk a lisovanie prebiehajú na určenom pracovisku,
kde sa nachádzajú nástroje k tomu určené. Montážne a prípravné činnosti prebiehajú na
montážnych stoloch, na ktoré je nutné aby si pracovníci prepravili potrebné nástroje
a dielce.
Zabiehanie ložísk
•

Pracovník si pripraví dávku ložísk – 10ks a každý kus vyutiera od prípadného
maziva.

•

Do zabiehavacieho prípravku následne upne stanovený počet ložísk a spustí
proces zabehávania.

•

Po ukončení procesu pracovník vyberie zabehnuté ložiská z prístroja, následne
vyutiera prípadne vytlačené mazivo a takto pripravené súčiastky uloží do boxu.

Lisovanie ložiska na kľuku
•

Pracovník vezme zabehnuté ložisko, skontroluje ho a nasadí ho na čap kľuky.

•

Pomocou ručného hydraulického lisu toto ložisko zalisuje na čap.

•

Po nalisovaní pracovník nasadí na čap kľuky poistný krúžok a prevedie vizuálnu
kontrolu.

•

Nalisované kľuky uloží do prepravky a odloží do regálu.

Lisovanie ložiska do ojnice
•

Pracovník si prichystá potrebný počet ojníc, ložísk a krúžkov.

•

Do malého ojničného oka pomocou ručného lisu a nadstavca zalisuje ojničné
ložisko.

•

Ďalej na obe strany oka nalisuje po jednom tesniacom krúžku a mazacím
prípravkom namaže ložisko.
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•

Následne pracovník vezme predpísanú skrutku, navlečie na ňu pružnú podložku
a takto pripravenú skrutku voľne zaskrutkuje do deleného veľkého oka ojnice.

•

Pripravenú ojnicu uloží na predpísané miesto.

Osadenie membrány
•

Pracovník si vychystá všetky potrebné diely a pred montážou ich odmastí a očistí.

•

Membránu uloží na piest, na skrutku membrány nanesie lepidlo a zaskrutkuje
skrutku do piestu.

•

Utrie prebytočné lepidlo a skontroluje voľnosť pohybu membrány medzi čelom
piestu a hlavou skrutky.

Príprava vodiacich a tesniacich krúžkov
•

Pracovník každý krúžok očistí, prípadne prelapuje na brúsnom papieri.

•

Do tesniaceho krúžku vloží krúžok pružný a zastrihne ho podľa potreby na
správnu dĺžku.

Montáž piestu a ojnice
•

Za použitia lisovacieho prípravku pracovník zlisuje piest a ojnicu piestnym
čapom.

•

Vytlačenú špónu po zlisovaní vyfúkne vzduchom a prebytočný tuk odstráni.

•

Do zápichov piestu nasadí na obe strany poistný krúžok a na piest nasadí dva
vodiace a jeden kompletný tesniaci krúžok.

•

Pre odstránenie bočnej vôle krúžkov je nutné ich ešte zabrúsiť brúsnym papierom.

Príprava ventilovej dosky
•

Pracovník pomocou lapovania obrobí dosadaciu plochu membrány brúsnym
papierom a všetky diely odmastí.

•

Membránu očistí, skontroluje a položí na dosadaciu stranu.

•

Na závit skrutky membrány nanesie lepidlo a skrutku zaskrutkuje do sedla na
doraz.

•

Očistí prebytočné lepidlo a skontroluje pohyb membrány medzi sedlom a hlavou
skrutky.
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•

Hotové dosky uloží do prepravky a odnesie na príslušné miesto.

Príprava hlavy valca
•

Pracovník nanesie na zátku za použitia aktivátora predpísaný typ lepidla.

•

Zátku vloží do otvoru na hlave valca a zalisuje ju do otvoru v hlave pod ručným
hydraulickým lisom a utrie prebytočné lepidlo.

•

Do hlavy valca naskrutkuje spojku a spoj zaistí lepidlom.

•

Prebytočné lepidlo utrie a so vzduchom vyfúka špóny.

•

Hotové kusy uloží do regálu.

Prehľad jednotlivých činností prípravy podskupín v nadväznosti na pridanú
hodnotu
Tab. 2: Činnosti príprav montážnych podskupín (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Operácia

Činnosť

Pridaná
hodnota

•

Prinesenie boxu ložísk zo skladu
Utrenie ložiska a vloženie do
prístroja
Zabiehanie ložísk Zábeh ložísk
Výber ložísk a vyutieranie
vytlačeného maziva
Uloženie zabehnutých ložísk do
boxu

•
•
•
•

Nachystanie materiálu
Nasadenie a zalisovanie ložiska na
kľuku

Lisovanie ložiska
Nasadenie poistného krúžku
na kľuku

Transport

•
•

Uloženie kľuky do prepravky

•
•

Zanesenie hotovej dávky do regálu
Lisovanie ložiska Nachystanie polotovarov
do ojnice
Zalisovanie ložiska do ojnice
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•

Nalisovanie tesniacich krúžkov
Namazanie ložiska
Zaskrutkovanie skrutky do oka
ojnice

•
•
•

Uloženie ojnice do prepravky

•
•

Zanesenie hotovej dávky do regálu
Vychystanie potrebných dielov
Pripevnenie membrány k piestu
Osadenie
membrány

Odstránenie prebytočného lepidla

•
•

Kontrola voľnosti pohybu
membrány
Uloženie piestu do boxu
Vychystanie krúžkov na
pracovisko

Príprava krúžkov

•
•
•

Prebrúsenie
Zastrihnutie krúžkov
Uloženie do boxu

•

Nachystanie potrebného materiálu
Zalisovanie piestu a ojnice
Vyfúknutie špón a odstránenie
maziva
Montáž piestu a
ojnice

Nasadenie krúžkov na piest
Zabrúsenie brúsnym papierom

•
•
•
•

Uloženie hotového polotovaru do
prepravky
Odnesenie prepravky s celou
dávkou do regálu

•
•

Nachystanie potrebného materiálu
Príprava
ventilovej dosky

Prebrúsenie dosadacej plochy
membrány
Odmastenie všetkých dielov
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•
•

Pripevnenie membrány k doske
Očistenie prebytočného lepidla

•
•

Uloženie hotových dosiek do
prepravky

•
•

Odnesenie prepravky do regálu
Nachystanie potrebného materiálu
Pripevnenie zátky na hlavu valca
lisom
Odstránenie prebytočného lepidla
Príprava hlavy
valca

Pripevnenie spojky
Vyfúknutie špóny a odstránenie
prebytočného lepu

•
•
•
•

Uloženie hláv do prepravky
Zanesenie prepravky do regálu

•

Materiálové toky procesu prípravy montážnych podskupín
Nasledujúci obrázok znázorňuje pohyb materiálu a polotovarov v dielni potrebný pre
prípravu montážnych podskupín pri stávajúcom rozmiestnení pracovísk, regálov
a pomocných stolov.
Z aktuálnej situácie toku v dielni možno konštatovať, že sa javí mierne chaotický a
vyskytuje sa tu veľa nadbytočných pohybov materiálu. Súčasti sú z pracoviska odnášané
do regálov kde sa vytvárajú zásoby, a až pri zahájení montáže agregátov sú z regálov
prinášané na montážne stoly. To spôsobuje narastanie nákladov a plytvanie časom
i zdrojmi.
Grafické zobrazenie materiálových tokov prípravy montážnych podskupín je zobrazené
na nasledujúcom obrázku.
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Obr. 6: Materiálové toky montážnych podskupín (Zdroj: Vlastné spracovanie)

MS – montážne stoly
ZL – zabiehanie ložísk
LIS – lisovanie
FV – pohyblivý stojan so vzdušným kompresorom

3.2.2 Montáž agregátov
Pracovník montáže si dá skladníkom priviezť paletu s elektromotormi a následne vyloží
z palety na pracovný stôl 20 kusov, teda jednu dávku. Pri vykladaní vykoná vizuálnu
kontrolu povrchovej úpravy – na povrchu elektromotoru a krytu na ventilátoru nesmú byť
škrabance.
Ďalej si pracovníci na stôl vychystajú potrebné polotovary z regálov – diely ktoré si
vyrobili pri procese prípravy montážnych podskupín, ďalej potrebné súčiastky a nástroje
k montáži z regálov a pomocných stolov v dielni, prípadne prinesú zo skladu.
Nasledujúca fotka zobrazuje aktuálny stav montáže v spomínanej dielni.
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Obr. 7: Aktuálny stav montáže agregátov (Zdroj: EKOM s.r.o)

Montáž kľukovej skrine
•

Pracovník položí elektromotor agregátu na pracovný stôl.

•

Skontroluje voľnosť otáčania axiálnej a radiálnej vôle osky elektromotoru.

•

Odmastí osku a prírubu elektromotoru odmasťovacím prípravkom.

•

Priskrutkuje kľukovú skriňu použitím štyroch skrutiek na prírubu elektromotoru
a skrutky riadne utiahne.

Lisovanie kľuky na osku elektromotora
•

Pracovník pred lisovaním vyfúkne funkčné otvory na kľuke s ložiskom.

•

Kľuku s nalisovaným ložiskom vloží do lisovacieho prípravku.
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•

Na prípravok položí elektromotor s namontovanou kľukovou skriňou v príslušnej
orientácii.

•

Kľuku zalisuje na osku elektromotoru.

•

Do osky elektromotoru navŕta otvory pre poistnú skrutku.

•

Navŕtaný otvor a kľukovú skriňu vyfúka vzduchom.

•

Pomocou skrutky zaistí kľuku agregátu s oskou elektromotora.

Montáž ojnice
•

Pracovník prestrčí piest s ojnicou cez otvor valca v kľukovej skrini a veľké oko
ojnice nasadí na ložisko kľuky.

•

Pomocou prípravku napolohuje ojnicu na ložisku a skrutku na veľkom oku ojnice
dotiahne predpísaným uťahovacím momentom.

•

Skontroluje správnosť osadenia piestneho krúžku.

Montáž valca
•

Pracovník vyutiera a vizuálne skontroluje neporušenosť pracovnej plochy valca.

•

Valec opatrne navlečie v príslušnej pozícii na piest a osadí do otvoru v kľukovej
skrini.

•

Skontroluje voľnosť chodu piestu vo valci.

Osadenie ventilovej dosky
•

Na ventilovú dosku pracovník nasadí dva kusy krúžkov .

•

Následne túto dosku nasadí na valec membránou smerom hore.

Montáž hlavy valca
•

Pracovník skontroluje a vzduchom vyfúkne hlavu valca.

•

Do hlavy valca nasadí prítlačnú pružinu membrány.

•

Hlavu valca nasadí na valec a priskrutkuje spojovacím materiálom, ktorý tvoria
štyri skrutky a pružná podložka, skrutky utiahne predpísaným uťahovacím
momentom.

•

Pracovník musí dbať na to, aby lícovalo povrchové rebrovanie valca a hlavy.

•

Následne skontroluje voľnosť chodu piestu vo valci.
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Montáž veka kľukovej skrine
•

Do drážok kľukovej skrine pracovník nasadí bočnice.

•

Na kľukovú skriňu potom nasadí veko tak, aby bočnice zapadli do drážok vo veku.

•

Veko priskrutkuje použitím šiestich kusov skrutiek.

Montáž závesu
•

Pracovník priskrutkuje záves v predpísanej orientácii na pätky motora za použitia
štyroch skrutiek, ôsmych podložiek a štyroch matíc.

•

Vykoná kontrolu správnosti montáže a kompletnosti.

Hotové agregáty pracovník presunie a uloží na paletu k prevozu na finálnu montáž.
Prehľad jednotlivých činností montáže agregátov v nadväznosti na pridanú
hodnotu
Tab. 3: Činnosti montáže agregátov (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Operácia

Pridaná
hodnota

Činnosť

•
•
•
•

Privezenie palety elektromotorov
Príprava

Prichystanie súčastí a dielov
Prichystanie nástrojov
Umiestnenie elektromotorov na stôl
Kontrola voľnosti osky elektromotoru

Montáž
kľukovej
skrine

Odmastenie príruby prípravkom
Pripevnenie kľukovej skrine
Presun
k
elektromotora

nasledujúcemu

Nalisovanie
kľuky

•
•
•

kusu

•
•
•
•
•

Vyfúknutie otvorov
Nalisovanie kľuky
Vŕtanie otvorov
Vyfúknutie nečistôt

30

Transport

•

Zaskrutkovanie kľuky k oske
Presun
k
elektromotora
Montáž
ojnice

nasledujúcemu

kusu

•

Nasadenie ojnice na kľuku
Presun
k
elektromotora

nasledujúcemu

kusu

Navlečenie valca na piest
Osadenie valca do kľukovej skrine
Kontrola voľnosti chodu piestu
Presun
k
elektromotora
Osadenie
ventilovej
dosky

nasledujúcemu

kusu

Nasadenie dosky na valec
Prefúknutie a kontrola hlavy valca
Nasadenie pružiny membrány

Montáž
Upevnenie hlavy na valec
hlavy valca
Kontrola voľnosti chodu piestu

Montáž
veka
kľukovej
skrine
Montáž
závesu
Presun
agregátov

nasledujúcemu

kusu

Nasadenie bočníc na skriňu
Pripevnenie veka na skriňu
Pripevnenie závesu na pätky motora
Kontrola
montáže

správnosti

a

•
•
•
•
•
•
•

Nasadenie krúžkov na dosku

Presun
k
elektromotora

•
•
•
•
•

Vyčistenie valca

Montáž
valca

•

kompletnosti

•
•
•
•
•

Preloženie hotových agregátov na paletu

Z tabuľky je očividné, že najviac plytvania spôsobuje proces Príprava montáže.
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•

Nasledujúca tabuľka znázorňuje časovú náročnosť jednotlivých činností Procesu
montáže agregátu, realizovanú v dávke 20ks.
Tab. 4: Trvanie jednotlivých operácií procesu montáže agregátov (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Operácia

Trvanie [ kus / sekunda ]
2160 sekúnd pre dávku 20 kusov

Prípravný a manipulačný čas
Montáž kľukovej skrine

50

Lisovanie kľuky

102

Montáž ojnice

18

Montáž valca

50

Osadenie ventilovej dosky

30

Montáž hlavy valca

60

Montáž bočníc a veka

71

Montáž závesu

65

Kontrola

10

Materiálové toky procesu montáž agregátu
Nasledujúci obrázok znázorňuje tok materiálu pre prípravu a montáž agregátov. Hlavným
dielom pre konštrukciu agregátu sú nakupované elektromotory – tie sú privezené zo
skladu na palete a uložené do dielne na príslušné paletové miesto.
Pred montážou si pracovníci z palety odoberú potrebné množstvo kusov a preložia ich na
montážne stoly. Z regálov si prichystajú potrebné diely montážnych podskupín a uložia
na stoly, prípadne na úložné miesta pod montážnymi stolmi.
Ďalšie potrebné súčiastky a nástroje si pracovníci dielne prenesú z pomocných stolov
v dielni na hlavné montážne stoly, prípadne na určené miesta pod stolmi. Po realizácii
montáže prenesú hotové agregáty naspať na paletu.
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Obr. 8: Materiálové toky procesu montáž agregátov (Zdroj: Vlastné spracovanie)

MS – montážne stoly
ZL – zabiehanie ložísk
LIS – lisovanie
FV – pohyblivý stojan so vzdušným kompresorom

Pohyby pracovníkov pri montáži agregátov
Po príprave všetkých potrebných súčastí je zahájená montáž. Pracovník sa po vykonaní
príslušnej montážnej operácie na jednom kuse elektromotora presunie k ďalšiemu kusu
a vykoná identickú časť montáže. Tento pohyb vykonáva pracovník montáže na všetkých
kusoch v dávke.
Následne sa pracovník vráti k prvému kusu a vykoná druhú montážnu operáciu. Týmto
spôsobom prebiehajú všetky montážne operácie až do dosiahnutia finálneho stavu zmontovaného agregátu. Pozn. Kompresor pre vyfúknutie nečistôt je upevnený na
mobilnom stojane a pracovníci ho presúvajú od jedného kusu k druhému.
Zo súčasnej situácie stavu montáže možno usúdiť, že pracovníci musia vykonávať veľa
zbytočných, neefektívnych pohybov.
Na nasledujúcom obrázku sú zachytené trasy pohybu pracovníkov pri montáži agregátu.
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Obr. 9: Pohyby pracovníkov pri procese montáže agregátu (Zdroj: Vlastné spracovanie)

MS – montážne stoly
ZL – zabiehanie ložísk
LIS – lisovanie
FV – pohyblivý stojan so vzdušným kompresorom

3.3 Súčasná situácia ergonómie v montážnej dielni
Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 542/2007 o podrobnostiach o ochrane
zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou
záťažou pri práci, je pri osem hodinovej pracovnej smene povolené nasledujúce.
•

Pracovať v podmienene prijateľných podmienkach ( v našom prípade predklon
trupu 20 až 60 stupňov) maximálne 160 minút za smenu.

•

Pracovať v neprijateľných podmienkach (v našom prípade predklon trupu
v sklone viac ako 60 stupňov) maximálne 30 minút za smenu.

Pracovníci sa pri prípravných a montážnych činnostiach často dostávajú do
nefyziologickej pracovnej polohy hlbokého predklonu spojenej s rotáciou trupu.
•

Vyberanie súčastí z boxov umiestnených pod pracovnými stolmi - zohýbanie sa
s otočením.
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•

Odoberanie komponentov zo spodných políc regálov.

•

Odoberanie elektromotorov z palety položenej na zemi.

•

Vychystávanie montážnych komponentov zo skladu.

•

Montážne práce v nevyhovujúcej pracovnej rovine (viď obr. 10).

Obr. 10: Ergonómia pracoviska (Zdroj: EKOM s.r.o.)
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3.4 Závery z analýzy
Vyhodnotenie analýzy je spracované v nasledujúcich tabuľkách. Situácia spoločnosti
bola posúdená prostredníctvom SWOT analýzy a aktuálny stav dielne je vyhodnotený
pomocou tabuľky mapy plytvania.
Tab. 5: Prehľad SWOT analýzy (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Silné stránky

Slabé stránky

▪

Kvalitné a ekologické výrobky.

▪

▪

Jedinečnosť výrobkov.

▪

Dobrá finančná situácia firmy.

▪

Integrovaný podnikový systém.

▪

Plnenie termínov.

▪

Nadbytočný materiálový tok.

▪

Silné postavenie na trhu.

▪

Zastaralé zariadenie dielne.

▪

Neefektívny layout.

Závislosť

▪
▪

jednom

dodávateľovi elektromotorov.
▪

Existencia

viacerých

bodov

rozpojenia.

Príležitosti
▪

na

Hrozby

Využívanie kompresorov

▪

Oslabenie eura.

v potravinárstve a gastronómii.

▪

Posilnenie konkurencie.

Budovanie zdravotníckych

▪

Strata významného odberateľa.

stredísk v krajinách 3. sveta.

▪

Strata významného dodávateľa.

Budovanie nových

▪

Vznik novej technológie.

dodávateľských vzťahov.

▪

Nárast

▪

Vstup na nové zahraničné trhy.

▪

Nové legislatívne nariadenia.

cien

nakupovaných

dielov.

Z analýzy výrobných a montážnych procesov vyplýva, že materiálový tok medzi
jednotlivými pracoviskami je nesúvislý - medzi operáciami sa súčasti odkladajú do
skladovacích priestorov kde čakajú na ďalšie spracovanie. Diely prekonávajú
vzdialenosti z pracoviska do regálov a naspäť, a teda výroba neprebieha plynulo, čo má
za následok plytvanie jednak času a nákladov, znižovanie produktivity a celkovo sa toto
usporiadanie procesu javí ako neefektívne.
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Zistené nedostatky:
•

Zastarané vybavenie dielne.

•

Nadbytočné pohyby a práca pracovníkov.

•

Nadbytočné pohyby materiálového toku.

•

Výroba súčastí do zásoby.

•

Neefektívne rozmiestnenie pracovísk.

•

Neergonomické pracovné podmienky.

3.4.1 Mapa Plytvania
Tab. 6: Mapa plytvania (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Nadbytočné zásoby

Čakanie

Nadvýroba

▪

Zásoby v medzi sklade

▪

▪

▪

Rozpracovanosť

▪

Vyrobené diely

▪

Na diely zo skladu

podskupín v regáloch

▪

Na výrobu montážnych

Na vyloženie

Výroba na sklad

elektromotorov z palety

podskupín
Nadbytočné pohyby
▪

Presun pracovníkov pri

Nevyužitá kreativita
pracovníkov
▪ Rutinnosť operácií

Nadbytočná práca
▪

montáži
▪

skladu
▪

Prenášanie dielov do
a z regálov

▪

Prenášanie nástrojov
medzi pracoviskami

▪

Odnášanie hotových
výrobkov na palety

Vychystávanie
súčastí na stoly

Opravy

Neergonomické pohyby

▪

▪

Práca v predklone

▪

Zohýbanie a otáčanie sa

Dobrusovanie krúžkov

Obstaranie dielov zo

pre súčiastky
▪

Nevyhovujúca výška
pracovnej roviny
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4

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE

V nasledujúcej kapitole bude spracovaná problematika štíhlej výroby na základe
preštudovanej odbornej literatúry.

4.1 Riadenie výroby
Riadenie výroby je zamerané na dosiahnutie optimálneho fungovania výrobných
systémov s ohľadom na dané ciele. Existujú dva prístupy v riadení výroby:
•

Analytický – základom je predpoklad, že každý systém je možno rozložiť na
subsystémy a každú jeho časť riešiť samostatne.

•

Komplexné – každý subsystém celku disponuje čiastočnou autonómiou, avšak
jeho činnosť je neustále koordinovaná s ohľadom na globálne ciele celého
systému. Základným pravidlom je, že žiadny subsystém nerealizuje akciu, ktorá
by mohla poškodiť iný subsystém alebo celok. Tento spôsob myslenia je súčasťou
množstva výrobných filozofií ako sú JIT, Kaizen alebo Lean Production
(HEŘMAN, 2001, s. 5).

4.2 Štíhla výroba
Štíhla výroba je definovaná ako spôsob riadenia výroby, pri ktorom je na prvom mieste
potreba zákazníka a podnik je schopný produkovať viac s menším množstvom vstupov.
To znamená vyrábať za kratší čas, s využitím menšieho priestoru a ľudského úsilia, avšak
pri poskytovaní presne takých výkonov, aké zákazníci chcú (Womack & Jones, s.189
2003).
Armstrong a Taylor (2015) tvrdia, že úspech štíhlej výroby nezávisí na používaných
nástrojoch ale v prvom rade na uplatňovaní prístupu k práci . Je potrebné aby pracovníci
v podniku boli stotožnení s tým čo robia a čoho chcú dosiahnuť. Podmienkou je
predovšetkým dlhodobé udržovanie trendu neustáleho usilovania o zlepšovanie.
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Prvky štíhlej výroby:
•

Kanban, pull, synchronizácia, vyvážený tok.

•

Kaizen.

•

Tímová práca.

•

Manažment toku hodnôt.

•

Štíhle pracovisko, vizualizácia.

•

Procesy kvality a štandardizovaná práca.

•

Štíhly layout, výrobné bunky.

•

TPM, rýchle zmeny, redukcia dodávok (Košturiak, 2006, s. 23).

Obrázok 1: Prvky štíhlej výroby. (KOŠTURIAK, 2006, s. 23)

Štíhla výroba vedie k eliminácii nasledujúcich základných foriem plytvania.
•

Nadvýroba

•

Nadbytočná práca

•

Zbytočný pohyb.

•

Zásoby.

•

Čakanie.

•

Opravy.

•

Nevyužité schopnosti pracovníkov (Košturiak, 2006, s. 24).
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•

Nadvýroba vzniká z výroby väčšieho množstva produktov než zákazník
požaduje. Môže byť spôsobená buď za účelom vyššieho využívania výrobných
kapacít a teda dosiahnutie vyššej produktivity pracovníkov alebo za účelom
výroby produktov s časovým predstihom pre prípad núdze pri napr. poruchách
výrobných zariadení, vysokej zmätkovosti a podobne.

Následkom tejto

nadprodukcie je potom zbytočná potreba skladovacích priestorov a teda rastúce
skladovacie aj administratívne náklady (Shingo, 1989 s. 27).
•

Nadbytočná práca môže byť dôsledkom nesprávne zvoleného pracovného
postupu, prípadne činnosti vykonávané nad rámec definovanej špecifikácie.
Spadajú sem napríklad dlhé dráhy nástrojov pred zahájením vlastnej operácie,
voľba nesprávneho materiálu alebo konštrukcie výrobku, nástoja či prípravku
(Mašín a Vytlačil, 1997, s. 44 - 47).

•

Zbytočné pohyby sú pohyby, ktoré sú nepotrebné a neprinášajú žiadnu zvyšujúcu
hodnotu výrobku. Ako príklad môžeme uviesť chôdzu medzi vzdialenými strojmi
pri viac strojovej obsluhe. Ďalej k týmto pohybom patria aj úkony ako zdvíhanie,
ohýbanie sa a naťahovanie pre materiál či nástroje. Tento druh plytvania je možné
eliminovať pomocou ergonomických zmien na pracovisku. (Voehl, 2014, s. 48)

•

Zásoby zbytočné, ktorých držanie nie je potrebné pre plnenie výrobných úloh.
Tieto položky zbytočne zaberajú miesto a vyvolávajú potrebu ďalších nákladov
na pracovníkov, manipulačné prostriedky a podobne. Pri udržiavaní nadmerne
vysokej zásoby sú v nej viazané finančné prostriedky, ktoré by bolo možné účelne
vynaložiť niekde inde (Košturiak, 2006, s. 24).

•

Čakanie považujeme za plytvanie vtedy, ak nie je možné pokračovať vo
výrobnom

procese

napríklad

kvôli

nedostatku

materiálu,

súčiastok,

nerovnomernej výrobe ale tiež absencii informácií (Mašín a Vytlačil, 1996, s. 48).
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•

Opravy ako odstraňovanie nekvality môže byť chápané ako vznik nekvalitných
výrobkov, zmätkov, ktoré vytvárajú niekoľko zbytočných nákladov. Oprava
zmatkov vyžaduje jednak čas, prácu zamestnancov ale aj vynaloženie finančných
prostriedkov naviac. Niektoré defekty na výrobkoch môžu dokonca spôsobiť
vážne poškodenie výrobného zariadenia. V oblasti riadenia štíhlej výroby sú
pracovníci vedení k nulovej zmätkovosti (Košturiak, 2006, s. 24).

•

Nevyužité schopnosti pracovníkov je často najväčšie plytvanie v podniku.
Plytvá sa jednak ich tvorivým potenciálom, znalosťami a talentom (Košturiak,
2006, s. 24).

Základom pre správne fungovanie väčšiny prvkov štíhlej výroby je tímová práca.
Plytvanie v podniku je najčastejšie spôsobené zlou komunikáciou a spoluprácou medzi
ľuďmi. Pre prácu v tímoch je potrebné vytvoriť i vhodné priestorové a organizačné
podmienky, teda zmeniť layout. Vytvorením výrobných buniek sa usporiadanie výrazne
zjednoduší, skracujú sa tiež materiálové toky a položia základy pre efektívnu tímovú
prácu.
Základom štíhlej výroby je štíhle pracovisko. Na základe usporiadania pracoviska sa
odvíjajú pohyby, vykonávane zamestnancami a na týchto pohyboch sú potom založené
parametre výroby ako výkonové normy, výrobné kapacity, spotreba času a podobne.
(Košturiak, 2006, s. 25).

4.3 Metódy používané v štíhlej výrobe
4.3.1 KANBAN
Kanban je japonská metóda riadenia výroby, ktorá funguje medzi jednotlivými
pracoviskami na systéme dodávateľ – zákazník, pričom zákazník predáva objednávku
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predchádzajúcemu

stupňu

a dodávateľ

plní

požiadavky stupňa

nasledujúceho

(Drahotský, 2003, s. 92).
Funkciu objednávky plní tzv. kanbanová karta, ktorá obsahuje údaje o tom čo a v akom
množstve má byť vyrobené. V dnešnej dobe sú tieto údaje nahrádzané čiarovými kódmi
alebo systémom pre rádiofrekvenčnú identifikáciu RFID (Vochozka, 2012).
Princípy systému Kanban:
•

medzi dodávateľom a odberateľom fungujú samoriadiace regulačné okruhy na
základe systému ťahu,

•

za kvalitu dodávky ručí dodávateľ,

•

povinnosťou odberateľa je prevziať dodávku,

•

kapacity dodávateľa a odberateľa sú vyvážené a ich činnosti synchronizované,

•

rovnomerná spotreba materiálu bez zmien a väčších výkyvov,

•

zásoby sa nevytvárajú u dodávateľa, ani spotrebiteľa (Sixta & Mačát, 2005, 242).

Z hľadiska techník štíhlej výroby sa jedná o výborný komunikačný nástroj, ktorý plní
funkciu informácií o dodávkach materiálu.

Obr. 11: Princíp Kanban (Zdroj: Academy of productivity and innovations)
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4.3.2 KAIZEN
Metóda kaizen pochádza z Japonska a v preklade znamená neustále zlepšovanie, do
ktorého je zapojený každý od manažérov až po robotníkov. Jeho podstatou je, že ľudia
v podniku majú používať svoj rozum rovnako dobre ako svaly a ruky.
Základné princípy metódy kaizen:
•

Zlepšenie vychádza zo znalostí a skúseností ľudí vo výrobe a až 70% problémov
v dielni je možné odstrániť bez vynaloženia financií.

•

Zapojenie pracovníkov výroby do zlepšovania procesov im prináša možnosť
sebarealizácie a tiež zvýšenie uspokojenia z práce, čo prispieva k zlepšeniu
podnikovej kultúry. Prináša atmosféru, v ktorej ľudia spontánne prichádzajú
s nápadmi a zapájajú sa do ich realizácie.

•

Zmeny indikované zvonka, napríklad externými konzultačnými firmami, sú
zvyčajne spojené s vyššími nákladmi a sú menej stabilné. Navyše, ak sa takéto
zmeny

vykonávajú

bez

zapojenia

výrobného

personálu,

sú

obvykle

zamestnancami aj horšie prijímané.
•

Tradičný pohľad na výrobný systém, ktorý vyžaduje disciplínu a stopercentné
plnenie príkazov a požiadavkou zabezpečí síce stabilitu parametrov systému, ale
zanedbáva to najcennejšie - ľudský potenciál. Je treba aby ľudia hľadali možnosti,
ako sa dá práca vykonať lepšie a rýchlejšie a boli za túto činnosť odmeňovaní.

•

Kaizen je filozofia vnútornej nespokojnosti so súčasným stavom, ktorá hovorí :
„Zajtra muí byť lepšie ako dnes“ (Košturiak, 2006, s. 119).

Oblasti zlepšovania procesov môžeme rozdeliť na tri základné prístupy.
•

Kontinuálne zlepšovanie procesov – orientácia pracovníkov a ich znalosti.

•

Radikálne zmeny – inovácie, reengineering.

•

Evolučné zmeny – implementácia mechanizmu evolučných zmien do systému,
ktorý sa bude optimalizovať zvnútra podľa požiadavkou prostredia(Košturiak,
2006 s. 120).

Kaizen neznamená prenesenie zodpovednosti manažmentu na pracovné skupiny vo
výrobe ale prepracovaný a dokonale organizovaný systém spolupráce. Vyjadruje úsilie
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o neustále zlepšenia v podniku, ktorá sa nerealizujú veľkými investičnými skokmi ale
zdokonaľovaním najmenších detailov.
Základné zásady systému kaizen sú nasledovné.
•

Každému zlepšeniu sa musí venovať maximálna pozornosť, aj keby bolo menej
významné.

•

Na procese zlepšovania sa podielajú všetci pracovníci.

•

Kaizen predstavuje 50% práce dobrého manažéra.

•

Manažment má dve hlavné úlohy – vytvorenie štandardov a ich zlepšovanie.

•

Je potrebné podporovať participáciu a vyzdvihovať úlohy pracovného tímu
a iniciatívy pracovníkov.

•

Organizovať pracovné schôdzky pre hľadanie riešení problémov vedené
moderátorom. Veľmi dôležitým faktorom je výber tém zabezpečenie presadenia
prijatého riešenia.

•

Informovanosť o aktuálnom stave výroby, problémoch a cieľoch a navigovanie
procesu zlepšovania na oblasti úzkych miest.

•

Kaizen je postavený na aktivitách zdola, kľúčová je však podpora manažmentu.

•

Motivácia pracovníkov spolupracovať na zlepšení – odmenenie dobrých riešení.

•

Podpora zlepšení, ktoré sa dajú rýchlo vyhodnotiť a realizovať a nevyžadujú
vysoké investície (Košturiak, 2006, s. 121).

Okruhy možného zlepšovania.
•

Zlepšenie vlastnej práce.

•

Úspory na energiu a materiál.

•

Zlepšenie pracovného prostredia.

•

Zlepšenie procesov.

•

Zlepšenie pomôcok, nástrojov a strojov.

•

Zlepšenie kancelárskej práce.

•

Zlepšenie kvality výrobkov.

•

Zlepšenie služieb zákazníkom a vzťahov so zákazníkmi (IPA Slovakia, 2007).
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4.3.3 JIT
Metóda JIT predstavuje princíp ťahu, v ktorom sa vyrába presne toľko, koľko je nutné,
respektíve koľko vyžaduje zákazník. Je jednou zo základných filozofií organizovania
moderného podniku v rámci logistického reťazca zákazník – výrobca – dodávateľ. JIT
riadi plynulosť toku materiálu tak, aby sa k zákazníkovi dostal práve včas, pri skracovaní
priebežnej doby výroby redukovaním času čakania a času na pretypovanie stroja.
Využíva sa premenlivá veľkosť výrobných dávok a snaha o bilancovanie vyrovnanosti
materiálového toku je braná ako dôležitejšia, než prípadné nižšie využitie kapacít (Jurová,
2013, s. 210).
Ideálne ciele zavedenia JIT sa označujú ako sedem núl a sú nasledovné:
•

nulové percento zmätkov,

•

nulové časy na prestavenie strojov,

•

nulové zásoby,

•

nulové straty času pri preprave a manipulácii,

•

nulové straty pri prestavbách,

•

nulové časy dodávky,

•

výrobná dávka o veľkosti jedna.

K takýmto hodnotám sa v praxi môžeme len približovať redukovaním všetkých činností,
ktoré netvoria hodnotu výrobku na minimum (Mašín, 1996).
4.3.4 Štandardizácia
Štandardizácia je systematický proces, ktorý účelne usmerňuje a redukuje diverzifikáciu
výrobku od variant jeho vstupov cez transformačný proces až po jeho predaj. Cieľom je
redukcia rozmanitých variant riešení na základe optimalizačného výberu, tvorba
štandardného riešenia a stanovenie jeho platnosti a záväznosti. Zmyslom štandardizácie
je eliminácia rozmanitosti riešení, ktoré majú dopad jednak vo výrobe, obehu ale aj
v spotrebe (Jurová, 2013, s. 60).
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Výsledkom štandardizácie je štandard, teda prijaté pravidlo, respektíve kritérium a plní
nasledovné funkcie.
•

Informačná - zhromažďovanie, poskytovanie a ukladanie údajov o stave
a priebehu procesu.

•

Miera spotreby a meradlo proporcionality – určenie výšky spotreby predmetu
štandardizácie vo vzťahu k ďalším predmetom, činiteľom a procesom.

•

Plánovacia – vyjadrenie požiadavkou na činitele a proces štandardizácie.

•

Operatívne riadiaca – vlastná realizácia výrobného procesu ako procesu
štandardizácie.

•

Kontrolná – možnosť priebežného hodnotenia skutočného priebehu procesu,
plnenia štandardov a hodnoty ich kvality.

•

Motivačná – optimálne usmerňuje spotrebu činiteľov a prípravu a priebeh
procesu.

•

Racionalizačná – na základe funkcie motivačnej a kontrolnej dochádza
k zdokonaľovaniu normatívnej základne, aktualizácie štandardu pomocou
riadenia odchýlok a zmenového riadenia a k zdokonaľovaniu metodológie tvorby
štandardov (Jurová, 2013, s. 61).

4.3.5 Vizualizácia
Vizualizácia je veľmi silnou technikou, ktorá mnoho krát veľmi jednoducho a lacno
ukáže problémy, ktorých si pracovník, tím či manažment nebol vedomý (Procházka &
Klimeš, 2011, s. 131).
Vizualizácia pomáha k udržovaniu zavedených štandardov, zvyšovaniu prehľadnosti
procesov a ich neustálemu zlepšovaniu vďaka odhaľovaniu úzkych miest a zdrojov
plytvania. Jej výhodou je zrozumiteľnosť a rýchlosť odhaľovania odchýlok a iných
nezrovnalostí.
Medzi techniky vizualizácie patria napríklad
•

farebné značenie a čiary,
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•

nástenky a informačné tabule,

•

obrázková dokumentácia,

•

kanbanové karty (Bauer et al., 2012, s. 48).

4.3.6 TPM
TPM

je komplexný prístup k efektívnemu riadeniu prevádzky a údržbe zariadení.

Orientuje sa na zapojenie všetkých pracovníkov dielne do aktivít, ktoré smerujú
k minimalizácii prestojov zariadení.
Základné prvky TPM sú:
•

program o autonómnej starostlivosti o zariadenia,

•

program plánovanej údržby,

•

program vzdelávania a tréningov,

•

program plánovania pre nové zariadenie a diely,

•

systém údržby a informačný systém,

•

program zvyšovania celkovej efektívnosti zariadenia (Košturiak, 2006, s. 94).

Jednou z hlavných oblastí zvyšovania produktivity výrobných zariadení je eliminácia
prerušovania ich práce a poškodenie komponentov spôsobené nesprávnym používaním.
TPM používa päť základných činností na elimináciu prerušenia práce výrobného
zariadenia.
•

Používanie optimálnych podmienok pre prácu zariadení (čistenie, mazanie,
uťahovanie skrutiek a podobne ).

•

Dodržovanie predpísaných prevádzkových podmienok.

•

Včasná diagnostika a obnova poškodených prvkov.

•

Odstraňovanie konštrukčných nedostatkov v zariadení.

•

Zdokonaľovanie schopností pracovníkov v oblasti obsluhy, diagnostiky a údržby
zariadení (Košturiak, 2006, s. 94).

47

4.3.7 Systém 5S
Ako zásady štíhleho pracoviska bolo stanovené tzv. 5S (vytvor poriadok, každý predmet
uskladni na správnom mieste, čistota, osobný vzťah k poriadku a disciplína), upravené do
nášho jazyka.
•

(Sort) Triedenie – znamená, že z pracoviska odstránime všetky predmety, ktoré
nie sú v súčasných výrobných operáciách potrebné a definujeme tie pomôcky
a zariadenia, ktoré potrebné sú. Eliminujeme tým nepotrebné zásoby, ktoré
generujú náklady napr. na priestor, palety a vozíky, nevyužité a zastarané zásoby
a pod. Prítomnosť týchto nepotrebných predmetov sťažuje aj návrh nového
rozmiestnenia zariadení.

•

(Set in Order) Nastavenie poriadku – usporiadanie potrebných položiek tak, že
definujeme presné miesta pre uloženie potrebných položiek na pracovisku a ich
označenie takým spôsobom, že je možné ich jednoducho nájsť a uložiť.

•

(Shine) Lesk – obecne znamená, že je nutné zaistiť aby všetko v podniku zostalo
vždy na poriadku a čisté. Tento pilier je úzko spojený so schopnosťou produkovať
kvalitné výrobky a vďaka zamedzeniu hromadeniu špiny, prachu a odpadu je
spätý s ušetrením práce.

•

(Standardize) Štandardizácia – metóda, používaná pre zachovanie vyššie
spomenutých troch pilierov – triedenia, nastavenia poriadku a lesku.

•

(Sustain) Zachovanie – zautomatizovanie riadneho udržiavania správnych
procedúr za účelom vysokej produktivity a kvality, dodržovanie disciplíny,
poriadku a rozvoja myslenia a kultúry 5S (Hirano, 2009, s.15).
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4.4 Štíhly layout
V prípade, že podniky nevenujú dostatočné úsilie na hľadanie optimálneho usporiadania
a rozloženia pracovísk, často sa to odrazí v nízkej produktivite a veľkým plytvaním.
Metóda Lean Layout umožňuje vytvorenie takého pracoviska, na ktorom sú obmedzené
prvky plytvania spôsobené nevhodným navrhnutím layoutu.
Táto metóda sa vyznačuje elimináciou používania regálov, veľkých paliet a
vysokozdvižných vozíkov, pretože tieto prvky znamenajú zbytočne veľké požiadavky na
výrobnú plochu, prípadne vyžadujú špeciálnu obsluhu. (Košturiak, 2006, s. 135).
Zavedenie štíhleho layoutu znamená pre podnik nasledujúce výsledky.
•

Zavedenie plynulých materiálových tokov.

•

Minimálne plochy na zásobníky a medzi sklady.

•

Obmedzenie zbytočnej manipulácie.

•

Priamočiare a krátke trasy.

•

Skrátenie priebežnej doby výroby na minimum.

•

Zvýšenie produktivity a pružnosti pracoviska (Košturiak, 2006, s. 135).

4.5 Projektovanie výrobných systémov
Výrobný systém vzniká prepojením jednotlivých prvkov ako sú výrobné prostriedky,
pomocné prostriedky a predmet výroby. Hlavným problémom tohto systému je snaha o
dosiahnutie vysokej produktivity a pružnosti výroby a nájdenie kompromisu medzi
efektívnym využitím zariadenia a skracovaním priebežných dôb výrobného procesu.
Pri tvorbe výrobných systémov je dôležité navrhnúť také pomery medzi týmito prvkami,
aby systém dokázal efektívne plniť plánované výrobné úkony, ale aj nové neplánované
objednávky. Pre neustále zlepšovanie funkcií výrobných systémov je nutná priebežná
analýza činností v ňom prebiehajúcich a však z ohľadom na meniace sa podmienky.
(Jurová, 2013, s. 71.)
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Dilemou pri riadení výrobných systémov je riešenie dvoch protichodných požiadaviek.
•

Maximalizácia využitia výrobných zariadení.

•

Minimalizácia priebežnej doby výroby.

Maximalizáciu využitia výrobných zariadení je možné dosiahnuť minimalizáciou
prestojov, s čím je spojená redukcia prípravných a vedľajších časov vo výrobe a tiež
potreba okamžitého prísunu práce na pracovisko.
K tomu je však nutná určitá úroveň medzioperačných zásob, ktoré na druhej strane
spôsobujú zvyšovanie podielu čakacích časov na celkovej priebežnej dobe, a teda
spôsobujú jej predlžovanie. (Jurová, 2013, s. 71).
S rastúcim počtom typov opracovaných komponentov narastá aj dôraz na pružnosť
výroby. Pružnejší systém je potrebný aj pri rôznych postupoch pri opracovávaní
jednotlivých dielov a väčšom objeme daných výrobných dávok. Teda čím je portfólio
výroby rôznorodejšie, tým potrebujeme pružnejší systém výroby (Jurová, 2013, s. 72).

4.6 Priemysel 4.0
Industry 4.0 je stratégia vytvorená nemeckou vládou založená na kyber – fyzikálnych
systémoch implementovaných do všetkých oblastí života. Základným princípom je
internet vecí, teda bezdrátové prepojenie zariadení internetom.
Internet vecí tiež znamená zmenu sériovej výroby na výrobu malých dávok
a individuálnej produkcie bez nárastu jej ceny. Všetky prvky výrobného systému sú
prepojené bezdrátovo a komunikujú s IT systémami na báze cloudových riešení.
Týmto spojením fyzických prvkov s digitálnymi dátami sa výrazne mení hodnototvorný
reťazec od návrhu výrobku po výrobu, logistiku a recykláciu – dosiahnutie integrovanej
produkcie pre integrované produkty (Jurová, 2016 s. 63).
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Hlavnými cieľmi Priemyslu 4.0 sú nasledujúce oblasti.
•

Štandardizácia – efektívny systém vzájomnej integrácie a prepojenia firiem.

•

Ovládanie komplexného systému – automatizácia činností a prepojenie
digitálneho sveta s reálnym.

•

Dostatočná a bezpečná infraštruktúra – zabezpečenie požiadavkou na výmenu dát
vo väzbe na rýchlosť, objem a kvalitu.

•

Bezpečnosť – zaručenie bezpečnosti, ochrany údajov a IT bezpečnosti.

•

Organizácia práce a tvorba pracovných miest – požiadavky na pracovný personál,
najmä na riadiace osoby a projektantov.

•

Vzdelanie a školenia – požiadavky na obsah vzdelania a školení pracovníkov.

•

Právne predpisy – vytvorenie potrebných jednotne prijateľných predpisov v rámci
celej Európy.

•

Efektívnosť využívania zdrojov – zodpovedné využívanie ľudských, finančných
i nerastných zdrojov.

V prípade Priemyslu 4.0 je inteligentná továreň budovaná na princípoch vysokej
schopnosti adaptácie, efektívnym využívaním zdrojov, ergonomickým usporiadaním
a integráciou zákazníkov a obchodných partnerov do podnikania (Jurová, 2016 s. 63).

Obr. 12: Inteligentná továreň (Zdroj: Jurová a kol.,2016, s. 62)
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5

NÁVRH ŠTÍHLEHO VÝROBNÉHO ÚSEKU

V nasledujúcej kapitole budú predstavené vlastné návrhy riešenia pre zavedenie štíhlej
výroby do konkrétneho výrobného úseku, teda dielne pre montáž agregátov. Návrhy sú
založené na základe zistení nedostatkov z analytickej časti práce.

5.1 Popis projektu
Projekt zavádzania štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM
spol. s r.o.. V dielni pre montáž agregátov bolo zistené plytvanie a neefektivita na
pracovisku, dôsledkom čoho dochádza k stratám. Výsledkom tohto projektu bude zmena
layoutu dielne, zmena uskladňovania materiálu a riadenia zásob v dielni, nový montážny
systém a zavedenie prvkov štíhlej výroby.
5.1.1 Cieľ projektu
Cieľom je zabezpečiť plynulé materiálové toky založené na ťahovom systéme pri
minimalizácií nákladov na výrobu, v čo najkratšom výrobnom čase, v požadovanej
kvalite, za použitia zásad ergonómie a s čo najväčšou pridanou hodnotou výstupu.
Dielčie ciele
•

Minimalizácia rozpracovanosti výroby na pracovisku a skrátenie priebežnej
doby montáže.

•

Návrh nového usporiadania pracoviska pre plynulý tok materiálu a optimalizáciu
pohybu pracovníkov.

•

Zavedenie systému KANBAN a KAIZEN.

•

Ergonómia práce.

5.1.2 Časový harmonogram projektu
V tabuľke je znázornený harmonogram realizácie projektu. Zoznámenie sa s podnikom
nie je súčasťou projektu, pretože so spoločnosťou som spolupracovala už v minulosti.
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Tab. 7: Činnosti projektu (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Činnosť
1

Zadanie projektu

2

Zostavenie projektového tímu

3

Analýza stávajúceho procesu montáže

4

Definovanie potrieb nového montážneho systému

5

Výber prvkov štíhlej výroby – Kanban, Kaizen

6

Vypracovanie návrhu nového systému v dielni

7

Návrh implementácie vybraných metód riadenia výroby v dielni

8

Prezentácia návrhu manažmentu

9

Schválenie rozpočtu

10

Analýza možných dodávateľov

11

Jednanie s dodávateľmi

12

Výber dodávateľa

13

Zadanie objednávky

14

Odstránenie starého vybavenia dielne

15

Úprava dielne pre nový montážny systém

16

Príprava vizualizačných prvkov – karty, tabule, nástenky

17

Montáž linky

18

Implementácia zmien do IS

19

Inštalácia vizuálnych a úložných prvkov do dielne

20

Školenie operátorov o novom montážnom systéme a metóde KAIZEN

21

Skúšobná prevádzka dielne

22

Spustenie prevádzky dielne
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Graf 2: Ganttov diagram (Zdroj: Vlastné spracovanie)

54

5.1.3 Analýza rizík
V tejto časti sú uvedené možné riziká, ktoré by navrhovaná zmena mohla priniesť.
Tab. 8: Tabuľka rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie )

R

Hrozba

Scénár

R1

Nedodržanie časového harmonogramu

R2

Odlišný výsledok od očakávania

Nenaplnenie cieľa projektu

R3

Nedosiahnutie plánovaných prínosov

Nenaplnenie cieľa projektu

R4

Nevhodný výber strojov

R5

Nedodržanie rozpočtu

Ohrozenie úspešného konca projektu v
stanovenom termíne

Nedosiahnutie

požadovanej

kvality

výrobkov
Navýšenie nákladov projektu

Hlavnou úlohou je zhodnotenie pravdepodobnosti scenárov, veľkosti ich škôd a miery
rizika. Pri vstupe je použitá skupina hrozieb a scenárov. Výstupom je tabuľka
vyhodnocujúca dané riziko na základe pravdepodobnosti a dopadu. Jednotlivé riziká
v tabuľke sú definované súčinom hodnoty pravdepodobnosti výskytu a dopadu na
projekt. Obe veličiny sú hodnotené v kvalitatívnych bodových škálach s definovaným
významom každého bodu. Stupeň dopadu rizika na projekt a pravdepodobnosti výskytu
je znázornený v tabuľke.
Pre hodnotenie rizík je použitá klasifikačná stupnica s hodnotami od 1 do 5.
Tab. 9: Hodnotová škála rizika (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Hodnota Pravdepodobnosť výskytu

Veľkosť dopadu

1

Skoro vylúčené

Bezvýznamné

2

Nepravdepodobné

Málo významné

3

Možné

Významné

4

Pravdepodobné

Veľmi významné

5

Skoro isté

Kritické
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Pre posudzovanie závažnosti rizík daného projektu boli stanovené štyri kategórie, kedy
je hodnota RPN v rozmedzí:
Tab. 10: Kategórie rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Riziko
Bezvýznamné riziko
Bežné riziko
Závažné riziko
Kritické riziko

Rozpätie
0-5
6-10
11-15
16-20

Možné riziká projektu sú ohodnotené v nasledujúcej tabuľke.
Tab. 11: Hodnoty RPN (Zdroj: Vlastné spracovanie)

R
R1
R2
R3
R4
R5

Riziko
Pravdepodobnosť Dopad
Nedodržanie časového harmonogramu
4
1
Odlišný výsledok od očakávania
2
3
Nedosiahnutie plánovaných prínosov
2
4
Nevhodný výber strojov
1
5
Nedodržanie rozpočtu
3
2

RPN
4
6
8
5
6

Pre grafické znázornenie som vytvorila mapu rizík, ktorá znázorňuje postavenie
a významnosť rizík.

Mapa rizík
5

Závažné riziko

Dopad

4
3

R4
R3
R2

Kritické riziko

R5

2
1

R1

Bezvýznamné riziko

0
0

1

2

3

Pravdepodobnosť
Graf 3: Mapa rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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Bežné riziko
4

5

Opatrenia ku zníženiu rizík
Pre vyššie zmienené riziká je nutné stanoviť potrebné opatrenia, aby došlo k ich
minimalizácií a vyráta sa nové ohodnotenie pravdepodobnosti, dopadov a hodnoty rizík.
Tab. 12: Opatrenia pre zníženie rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Č. Riziko
Nedodržanie časového
R1
harmonogramu
Odlišný výsledok od
R2
očakávania
Nedosiahnutie plánovaných
R3
prínosov
R4 Nevhodný výber strojov
R5 Nedodržanie rozpočtu

Opatrenie pre zníženie rizika
Výber skúseného projektového
tímu

P2

D2

2

1

2

Správna formulácia požiadavkou

1

3

3

Dôkladný prepočet kapacít

1

4

4

1

5

5

2

2

4

Správne stanovené požiadavky na
základe analýzy procesu montáže
Stanovenie finančnej rezervy

RPN2

Ako je graficky znázornené na pavučinovom grafe po aplikácii opatrení bola pôvodná
hodnota rizika značne znížená.
Nové hodnoty

Nedodržanie rozpočtu

Původní hodnoty

Nedodržanie časového
harmonogramu
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Nevhodný výber
strojov

Odlišný výsledok od
očakávania

Nedosiahnutie
plánovaných prínosov

Graf 4: Pavučinový graf (Zdroj: Vlastné spracovanie )
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5.2 Návrh nového layoutu pracoviska
Pri súčasnom usporiadaní pracovísk v dielni dochádza k plytvaniu z dôvodu zbytočných
pohybov. Ako bolo spomenuté v analytickej časti, jednak sú to pohyby zapríčinené
nadbytočným pohybom pracovníkov, primárne z dôvodu nevhodného zariadenia
a umiestnenia pracovísk a tiež kvôli výrobe do medzi skladu.
Pracovníci sú nútení

premiestňovať vyrobené diely do regálov, následne nástroje

a súčasti zo skladových priestorov prinášať na montážne stoly. Po ukončení montáže
znova premiestňujú nástroje a výrobky na príslušné úložné miesta.
Pri návrhu nového usporiadania som dbala na také umiestnenie pracovísk, aby boli
materiálové toky čo najkratšie, bez nutnosti vyrábať diely na sklad a nutnosť pohybu
pracovníkov bola minimalizovaná.
Zmeny po zavedení nového layoutu.
•

Montáž agregátov a výroba montážnych podskupín budú prebiehať paralelne.

•

Pre výrobu hlavných dielov montážnych podskupín budú vytvorené jednotlivé
výrobné bunky.

•

Zrušenie medzi skladov a úložných regálov.

•

Nahradenie montážnych stolov pohyblivou linkou.

•

Odstránenie problému prenášania nástrojov z pracovísk.

•

Presne vymedzený pracovný priestor pre každú operáciu.

•

Zamedzenie nutnosti presunu pracovníka po vykonaní montážnej činnosti od
jedného kusu ku druhému i po skompletizovaní dávky.

Nasledujúci obrázok znázorňuje návrh nového usporiadania dielne.
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Obr. 13: Nový layout pracoviska (Zdroj: Vlastné spracovanie)

ZL – Zabiehanie ložísk

LAP – Lapovanie

LIS – Lisovanie

M, M1, M2, M3 – Montáž

VR – Vŕtanie

LEP – Lepenie

Počet pracovníkov v danej dielni sa po zavedení zmeny layoutu nezmení. Každý
pracovník dostane pridelenú linku pre výrobu konkrétnej súčasti.
Tab. 13: Činnosti priradené pracovníkom (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Druh výroby

Príprava
montážnych
podskupín

Montáž
agregátov

Pracovník

Operácia

Pracovník č.1

Výroba kľuky agregátu

Pracovník č.2

Výroba piestu s ojnicou

Pracovník č.3

Príprava ventilovej dosky

Pracovník č.4

Montáž hlavy valca

Pracovník č.5

Montáž kľukovej skrine a lisovanie kľuky

Pracovník č.6

Montáž ojnice, valca, dosky a hlavy

Pracovník č.7

Montáž bočníc, veka a závesu
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Usporiadanie montážnej linky bolo navrhnuté na základe trvania jednotlivých operácií.
Činnosti som zlúčila tak, aby traja montážni pracovníci vykonávali operácie v čo
najpodobnejšom časovom intervale.
Tab. 14: Trvanie operácií montáže agregátu po realizácii zmeny (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Operácia

Trvanie
jednotlivých
operácií [ kus /
sekunda ]

Montáž kľukovej skrine

50

Lisovanie kľuky

102

Montáž ojnice

18

Montáž valca

50

Osadenie dosky

30

Montáž hlavy valca

60

Montáž bočníc a veka

71

Montáž závesu

65

Kontrola

10

Trvanie operácií po
zlúčení činností [ kus /
sekunda ]

Pracovník

152

Pracovník č.5

158

Pracovník č.6

146

Pracovník č.7

SPOLU
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5.2.1 Materiálové toky po zmene layoutu dielne – Montáž agregátov
V prípade časti výroby Montáž agregátov budú do procesu prúdiť materiálové toky
z dvoch zdrojov, zo skladu a z výrobných liniek montážnych podskupín.
•

SKLAD → MONTÁŽNA LINKA
Zo skladu priamo na montážnu linku bude dovážaných niekoľko druhov
nakupovaných dielov a to elektromotory, valce, závesy, veká a bočnice, skrine,
skrutky, matice, krúžky, podložky, pružiny a zátky.
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•

LINKY PRE VÝROBU PODSKUPÍN → MONTÁŽNA LINKA
Z výrobných buniek pre prípravu montážnych podskupín budú do procesu hlavnej
montáže agregátu prúdiť štyri druhy vyrábaných dielov a to hlava valca, kľuka,
piest s ojnicou a ventilová doska.

•

MONTÁŽNA LINKA → DIELŇA FINÁLNA MONTÁŽ
Po vstupe materiálu na montážnu linku pokračuje materiálový tok plynule linkou
až do dokončenia finálneho agregátu, ten je ukladaný na paletu, ktorá je po
skompletizovaní dávky odvážaná do dielne na finálnu montáž kompresorov.

Obr. 14: Materiálové toky po realizácii zmien (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Materiálový tok montáže agregátu
Materiálový tok vstupov z výroby montážnych podskupín
Informačný tok
Paleta

5.2.2 Materiálové toky po zmene layoutu dielne – Príprava montážnych podskupín
V časti výroby určenej pre prípravu montážnych podskupín vstupuje materiálový tok na
výrobné linky zo skladu, odkiaľ sú dovážané potrebné súčasti. Výroba dielov prebieha
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v predpísanej dávke a hotové diely prechádzajú z prípravných liniek priamo na linku
montáže agregátu bez potreby čakania v medzi sklade. V porovnaní so stávajúcou
situáciou dielne sa potrebný materiál neskladuje v rámci dielne a preto boli všetky bočné
regály odstránené.

Obr. 15: Materiálové a informačné toky po realizácii zmien (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Materiálový tok výroby montážnych podskupín
Informačný tok
Paleta

5.3 Návrh montážnej linky
Pre realizáciu nového návrhu dielne je nutný nákup novej montážnej linky. Po analýze
dostupných možností a konzultácie s manažmentom spoločnosti som ako najlepšiu
variantu zvolila stavebnicový systém Bosch rexroth s dopravníkovým systémom
s technologickými paletami a možnosťou zastavenia dielu bez zastavenia linky. Výber
tohto systému eliminuje manipuláciu s montážnym dielom počas procesu montáže,
komponent prejde celou linkou na jednej technologickej palete s výnimkou posunutia
dielu pre zalisovanie kľuky. Návrh novej montážnej linky bude teda znamenať zmenu
stávajúceho statického montážneho systému v dielni na pohyblivý montážny systém. Pre
jasnejšiu predstavu prikladám ilustračný obrázok.
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Obr. 16: Bosch Rexroth systém (Zdroj: Technikaatrh.cz)

Montážne diely a prípravky budú umiestnené za dopravníkovým pásom nad pracovnou
rovinou, ktorá bude nastavená vo výške 1,1 metra. Uložením montážnych súčastí a dielov
sa budem detailnejšie zaoberať v nasledujúcej kapitole.
Palety s elektromotormi budú vedľa linky umiesťované na vyvýšené paletové miesto do
výšky pracovnej roviny pre elimináciu zohýbania sa pracovníka pri braní a odovzdávaní
dielov na paletu. Nasledujúci obrázok znázorňuje návrh fungovania novej montážnej
linky.

Obr. 17: Návrh montážnej linky (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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5.4 Návrh zavedenia systému KANBAN
Keďže z nového layoutu dielne je zrejmé, že som eliminovala všetky pomocné stoly,
bočné regály a niektoré paletové miesta, je nutné vyriešiť problém zásobovania liniek.
Rozhodla som sa pre návrh implementácie nového systému riadenia materiálových
a informačných tokov - KANBAN. Pre tento výrobný proces môžeme predpokladať
zachovanie stálosti sortimentu a opakovanosti výroby.
Cieľom tohto návrhu riešenia je zabezpečiť samoriadiaci distribučný systém medzi
linkami a skladom a medzi montážnou linkou a linkami montážnych podskupín a tým
dosiahnuť harmonizovaný materiálový tok a efektívnejšiu výrobu v zmienenej dielni.
Karty budú plniť funkciu objednávky, teda budú signalizáciou stavu zásob.
Pre implementáciu systému KANBAN je nutné zabezpečiť nasledovné riešenia:
•

Spádové FIFO (prvý dnu, prvý von) regály s KLT boxami
Regály sa budú nachádzať priamo na montážnych linkách. Každá spotrebovávaná
položka bude mať v tomto regály svoju danú lokáciu v objeme dvoch obalových
/ transportných jednotiek. Akonáhle sa jedna jednotka – jedno KLT spotrebuje,
pracovník linky vezme prázdny box a presunie ho na spodnú policu regálu
s opačným spádom – to je signál pre doplnenie . Najprv sa spotrebováva vždy ten
materiál, ktorý bol na linku dodaný ako prvý – podľa pravidla FIFO.

Obr. 18: Úložný systém linky (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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5.4.1 Návrh vizualizácie pracoviska - kanbanové karty, kanbanová tabuľa
➢ Návrh kanbanovej karty

Pre každú obalovú / transportnú jednotku (KLT box, palety) v dielni bude vytvorená
príslušná karta s náležitými informáciami a tá bude signálom, respektíve objednávkou
pre začatie výroby, respektíve dodanie materiálu. Objednacie množstvo daného materiálu
bude fixné a odpovedať bude objemu jednej obalovej jednotky (tá bude naplnená vždy
konštantným množstvom). Vlastný návrh kanbanovej karty je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.

Obr. 19: Návrh kanbanovej karty (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Návrh karty obsahuje nasledujúce informácie.
•

Číslo karty – jedno číslo, pre jednu kartu, ktorá nesie informácie o konkrétnom
type položky pre konkrétnu lokáciu na linke.

•

Lokácia – označenie: Dielňa – Pracovisko – Polica – Miesto v polici.

•

Dodávateľ – pracovisko, ktoré vyrába, montuje alebo vychystáva danú súčasť.

•

Odoberateľ – pracovisko, na ktorom sa spotrebováva daná súčasť.

•

Čiarový kód – jedinečný pre danú kartu, po jeho načítaní sa v systéme zobrazia
všetky informácie o karte ako nastavené množstvo, súčiastka, balenie a ostatné
náležité informácie.
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•

ID položky – konkrétne číslo pod ktorým je daná súčasť evidovaná
v informačnom systéme spoločnosti.

•

Názov položky – súčasť / materiál, ktorý sa nachádza, respektíve má byť
doplnený do danej jednotky.

•

Balenie – druh obalovej/transportnej jednotky v ktorej sa daná súčasť nachádza
na pracovisku.

•

Box – v prípade ak sa na lokácii nachádza viac radov rovnakej súčasti – označenie
2/2 znázorňuje 2. rad z dvoch existujúcich.

•

Počet kusov v boxe – počet kusov danej súčasti ktorý je nastavený pre jednu
obalovú / transportnú jednotku.

•

Obrázok súčasti – vizualizácia pre prehľadnejší systém pre zamestnancov.

➢ Návrh kanbanovej tabule
Nasledujúci obrázok znázorňuje vlastný návrh kanbanovej tabule, ktorý by bol
umiestnený v dielni pre montáž agregátov. Tabuľa by slúžila pracovníkom pre zvýšenie
prehľadnosti výroby v danej dielni – čo sa má vyrobiť, čo sa vyrába a čo už je hotové.

Obr. 20: Návrh kanbanovej tabule (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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➢ Implementácia do IS
Kanbanové karty je samozrejme nutné evidovať v podnikovom informačnom systéme. Je
nutné pred zavedením dielne do prevádzky tieto karty vytvoriť do systému, kde ich bude
možné následne editovať, kontrolovať alebo mazať. Pre každú kartu tak budú vedené
informácie o aktuálnom stave, tzn. či je vo výrobe, či sa na ňu čaká a podobne.

5.4.2 Návrh konkrétneho fungovania systému kanban vo vybranej dielni
Princíp fungovania návrhu v oblasti výroby:
1.) Z dielne finálnej montáže kompresorov príde požiadavka na dodanie agregátov
k montáži – na kanbanovú tabuľu v dielni pre montáž agregátov sa umiestni
príslušná kanbanová karta do priečinku POŽIADAVKY NA VÝROBU.
2.) Pracovník vezme kartu z tabule z priehradky POŽIADAVKY NA VÝROBU, načíta
kód karty s mobilným terminálom, status v IS sa zmení na „zadané do výroby“
a kartu vloží do priehradky pre karty VO VÝROBE.
3.) To je impulz pre zahájenie montáže požadovaného objemu agregátov predpísaného
na karte.
4.) Po skompletizovaní predpísaného objemu sa vezme príslušná karta z priečinku VO
VÝROBE a naskenuje. Status sa zmení na VÝROBA UKONČENÁ a karta sa vloží
do rovnomenného priečinku odkiaľ ju vezme pracovník pri výstupe požadovanej
dávky z dielne a spolu s transportnou jednotkou s hotovými dielmi odnesie na
požadované miesto.

Princíp fungovania návrhu v oblasti zásobovania liniek:
1.) Zásobovanie liniek zo skladu
Príslušný pracovník skontroluje v predpísanom čase spodné časti regálov liniek,
ktorá je určená pre prázdne KLT boxy. Prázdne boxy, ktoré majú na karte
informáciu Dodávateľ – Sklad vyzbiera pomocou vozíku a odvezie do skladu, kde
do nich vychystá potrebný materiál v predpísanom množstve podľa náležitých
informácií na kartách. Naplnené KLT boxy odvezie do dielne a podľa príslušných
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lokácií na kartách rozdelí do regálov. Karty načíta pomocou kódu aby sa
v systéme zaregistrovalo doplnenie materiálu na linky.
2.) Zásobovanie Montážnej linky z liniek pre výrobu montážnych podskupín
Prázdne KLT boxy, ktoré majú na karte zadaného dodávateľa v rámci dielne, tzn.
dodávateľom sú linky pre prípravu montážnych podskupín, umiestni na príslušné
linky podľa označenia na miesto určené pre zadanie výroby a načíta kód pre
zmenu statusu „zadané do výroby“. To je signál pre zahájenie prípravy dielov pre
pracovníka danej linky. Po zhotovení potrebného počtu kusov, daného na karte
boxu, vezme pracovník skompletizovanú obalovú jednotku, načíta kód pre zmenu
statusu o ukončení výroby a vloží ju na príslušnú lokáciu montážnej linky.
Takto fungujúci systém eliminuje v dielni všetky nadbytočné zásoby a zamedzí výrobe
na sklad.
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5.5 Návrh zavedenia systému KAIZEN
Nasledujúci návrh neobsahuje detailnú implementáciu KAIZEN do spoločnosti, obsahuje
rámcové odporučenia a návrhy fungovania spomínaného systému v konkrétnej dielni.
•

Učenie zamestnancov princípom metódy KAIZEN
Je dôležité aby sa zapájal každý pracovník a pozornosť venoval aj tým menej
významným zlepšeniam. Navrhujem zorganizovať stretnutie v rámci dielne,
oznámiť zamestnancom prijatie nového systému a vysvetliť im základy
fungovania tohto systému a následne princípy vyvesiť na nástenke v dielni.
Je vhodné upozorniť zamestnancov, že pri každom zistení pre možné zlepšenie
dielne alebo procesov v dielni je dôležité aby sa brali do úvahy ako pozitívne
dopady zmeny, tak aj tie negatívne.

•

Zavedenie pravidelných návštev manažmentu
Návštevy vedenia v dielni sú prínosné jednak kvôli informovanosti vedenia
o aktuálnom stave a možných zlepšeniach, a jednak kvôli podpore a motivácii
zamestnancov.

•

Zavedenie systému zlepšovania
Je nutné nastaviť systém pre implementáciu riešení, pretože nie je dôležité len
nájsť priestor pre vylepšenie a využiť ho, ale treba následne vedieť ako ho udržať
v prevádzke. Preto navrhujem rozdeliť náročnosť a typ riešenia do troch skupín.

Obr. 21: Kaizen systém (Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Košturiak, 2006)
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1. Jednoduchá úroveň aplikácie – pracovník alebo skupina zamestnancov v rámci
dielne po zistení problému alebo identifikácii priestoru pre zlepšenie navrhne
konkrétne opatrenie a aplikuje ho bez nutnosti zapojenia manažmentu.
2. Stredná náročnosť aplikácie – po identifikácii problému je zostavený tím,
(napríklad vedúci dielne, technológ, pracovník logistiky), ktorý na niekoľkých
stretnutiach zostaví plán na riešenie, implementuje ho a zaistí plnohodnotnú
funkčnosť tohto riešenia v prevádzke.
3. Vysoká náročnosť aplikácie – pri identifikácii závažného problému alebo
potreby inovácie sa zostaví projektový tím, manažment schvaľuje rozpočet pre
riešenie, v niektorých prípadoch môže byť zaúkolovaná externá spoločnosť.
Riešenie je časovo náročnejšie a finančne nákladnejšie.
•

Zavedenie motivačného systému
Je vhodné vypracovať model odmeňovania a oboznámiť všetkých pracovníkov
o možnosti získania prémií v prípade nájdenia dobrých riešení. Odmena môže byť
vo forme :
➢ vyplatenia určitého percenta z ročnej úspory zo zavedenia príslušného
zlepšenia,
➢ v prípade nevyčísliteľných prínosov môže byť zlepšenie ohodnotené
bodovo, pričom za každý bod zamestnanec dostane napr. 50€.
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6 PODMIENKY REALIZÁCIE
Aby mohol podnik realizovať a zaviesť navrhnuté riešenia, je nutné splniť niekoľko
podmienok, bez ktorých je nemožné zmeny uskutočniť.
•

Ochota manažmentu a majiteľov financovať projekt.

•

Vyhradenie vhodnej doby na časovo náročnejšiu realizáciu a nábeh na nový
systém práce.

•

Zaistenie dodávateľa na potrebné zmeny.

•

Disponovať vyškoleným, motivovaným a disciplinovaným personálom

•

Fungujúci systém štíhlej výroby v ostatných oddeleniach výroby, na ktorý dielňa
nadviaže.

•

Zachovanie sortimentu a opakovanosti výroby v dielni.

•

Existencia dopytu po produkte.

•

Ochota zamestnancov prispôsobiť sa novým systémom.

Základným predpokladom k realizácii návrhu je zaistenie potrebných finančných
prostriedkov. Vzhľadom na dobrú finančnú situáciu spoločnosti a náklonnosti
manažmentu k prevedeniu zmeny možno pokladať tento faktor za splnený.
Ďalším veľmi podstatným faktorom je časová náročnosť projektu. Keďže nie je možné
zmenu realizovať za prevádzky dielne, je nutné nájsť spôsob pokrytia výroby agregátu
bez výpadku produkcie finálneho výrobku – kompresoru. Tu vidím možnosť
predzásobenia sa agregátmi v objeme produkcie za časový úsek výpadku dielne. Jednou
z možností je dočasná dvojzmenná prevádzka až do vytvorenia potrebného objemu
zásoby agregátov pre výpadok dielne.
Ďalším krokom je zaistenie externého dodávateľa pre potrebnú montážnu linku vrátane
inštalácie a rozvodu elektrickej energie. Pre túto prácu môže spoločnosť využiť
osvedčeného externého dodávateľa, s ktorým ma predošlé skúsenosti, a ktorej
manažment vyslovil vysokú spokojnosť s ohľadom na jednanie, dodacie podmienky i
kvalitu. Externý dodávateľ tiež zabezpečí zaškolenie zamestnancov na nový systém
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výroby priamo vo výrobe s dôrazom na plynulosť výroby a štandardizáciu práce. Na
odstránenie stávajúceho zariadenia dielne spoločnosť využije vlastných zamestnancov.
Veľmi dôležitým faktorom pre fungovanie nového systému v dielni je, aby bol správne
implementovaný do informačného systému spoločnosti a aby aj v ostatných článkoch
podniku reálne fungovali princípy štíhlej výroby.
V neposlednej rade je pre dlhodobé správne fungovanie navrhnutého systému nutné
zachovanie vyrábaného sortimentu s vysokým stupňom opakovateľnosti a samozrejme
existencia dopytu trhu po vyrábanom produkte.
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7 PRÍNOSY NÁVRHOV RIEŠENÍ
Vďaka novému rozmiestneniu pracovísk v dielni a implementácii riadenia výroby
pomocou systému KANBAN budú dosiahnuté nasledovné prínosy.
•

Eliminácia nadbytočných zásob a eliminácia výroby na sklad
Po zavedení kanban kariet bude problém držania zbytočných zásob pod a na
pomocných stoloch odstránený, zásoby sa budú doplňovať len na linku a
v potrebnom množstve. Vyrábať sa začne len pri zadaní „objednávky“
z nasledujúceho pracoviska, čo zabraňuje výrobe na sklad.

•

Zníženie objemu rozpracovanej výroby medzi výrobnými krokmi
Vďaka zavedeniu výroby na „objednávku“ medzi jednotlivými pracoviskami
došlo k eliminácii rozpracovanej výroby čakajúcej v regáloch dielne. Vyrába sa
presne toľko, koľko sa spotrebuje.

•

Redukcia nadbytočných pohybov a práce
Vďaka zmene rozmiestnenia pracovísk, zavedenia nových liniek a zmene riadenia
výroby v dielni bude značne znížená potreba pohybu zamestnancov. Eliminovali
sme potrebu pracovníkov chodiť po potrebný materiál do skladu a prenášanie
nástrojov a súčastí z regálov na stoly a naspäť. Taktiež bolo odstránené
premiestňovanie montérov pri montáži od dielu zmontovaného k dielu
nasledovnému.

•

Dosiahnutie vyššej produktivity práce
Tab. 15: Produktivita pred a po zavedení zmien (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Stávajúca situácia

Po zavedení zmien

Počet ks zmontovaných
agregátov za hodinu

6,38ks

20,9ks

Počet ks zmontovaných
agregátov za týždeň

204ks

833ks
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Vďaka zavedeniu zmien sa zvýši hodinová produkcia dielne zo stávajúcich
6,38ks/h, ktorá berie do úvahy čas prípravy dávky 20ks, ktorý je normovaný na
36minút a rozrátaný na jednotlivé kusy, pretože ak by sme čas na prípravu rátali
zvlášť tak prvú hodinu výroby dávky 20ks by bolo vyrobených len 3,1ks, druhú
hodinu by to však bolo 7,9ks (kedy už s prípravným časom nepočítame, pretože
ten sa vzťahuje stále k tej istej dávke ktorá je vo výrobe).
Po zavedení zmien montáž agregátu prebieha súbežne, tzn. akonáhle je dokončená
prvá operácia pracovník posúva diel k druhej operácií a začína montovať diel
druhý. Z toho dôvodu trvanie výroby prvého kusu trvá 456 sekúnd, no každý ďalší
kus vystúpi z linky po 158 sekundách (čo je trvanie najdlhšej montáže pracoviska
M2). V prípade hodinovej produkcie predpokladám nárast objemu výstupu po
realizácií zmien až o 227%. V prípade týždenného výstupu môžeme predpokladať
nárast produkcie až o 408%, čo je zapríčinené možnosťou montovania agregátov
všetkých päť pracovných dní, bez straty jedného dňa na prípravu podskupín ako
tomu bolo doteraz. Je však nutné podotknúť, že dané časové a objemové výpočty
sú teoretické a rátané na základe predpokladu, že po prevzatí posledného kusu
elektromotoru z palety príde pracovník skladu a vymení prázdnu paletu za novú
dávku elektromotorov a teda nenastanú prestoje vo výrobe.
•

Zvýšenie efektivity výroby skrátením priebežnej doby výroby
Tab. 16: Časová náročnosť montáže pred a po zmene (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Pri stávajúcom stave

Po realizácii návrhu

188 minút

57,63 minút

Počet požadovaných ks za
mesiac

840

840

Počet dávok za mesiac

42

42

7896 minút

2420,5 minút

16,45 dňa

5,04 dňa

16 dní

20 dní

Priebežná doba montáže jednej
dávky (20 kusov)

Spolu pracnosť
Počet dní potrebných k montáži
požadovaného počtu kusov
Priemerný dostupný počet dní
pre montáž za mesiac
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Pri stávajúcich podmienkach montáže agregátov trvá výroba jednej dávky 20ks
188 minút, po zavedení navrhovaných zmien sa čas skráti na necelých 58 minút.
Pri súčasnej výrobe je priemerná produkcia agregátov na úrovni 840 kusov
mesačne, čomu zodpovedá 42 dávok po 20ks. Pri stávajúcej situácii v dielni je pre
výrobu tohto objemu agregátov potreba 16,5 dňa montáže pri 8hodinovej
pracovnej smene. To je dokonca o pol dňa viac než je mesačný fond dielne za
predpokladu, že rátame s variantnou mesiac = 4 týždne a pre montáž agregátov
sú určené 4 dni v týždni.
Po realizácii návrhov práce bude dielňa schopná tento objem 840ks vyrobiť za
5,04 dňa. Mesačný časový fond dielne sa zvýši zo 16 na 20 dní, vďaka možnosti
montáži agregátov a príprave montážnych podskupín súčasne.
•

Priestor pre zvýšenie objemu výroby a nárast tržieb
Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že spoločnosť momentálne vyrába
maximálny možný objem agregátov, aký je za daných podmienok schopná. Preto
môžeme predpokladať, že v prípade navýšenia kapacity dielne sa zvýši aj výroba,
čo bude viesť k zvýšeniu tržieb.

•

Zlepšenie ergonómie pracovísk
Po zavedení nových liniek v dielni a usporiadania dielov na linkách budú
eliminované pohyby ako zohýbanie sa s rotáciou alebo montáž v nevyhovujúcej
rovine a v neprirodzených polohách.

Ďalšie prínosy:
•

Efektívnejšie usporiadanie dielne a skrátenie trás materiálových tokov

•

Zvýšenie prehľadnosti montážnych procesov

•

Eliminácia prestojov medzi procesmi

•

Možnosť rozšírenia výroby aj na iné trhy
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7.1 Ekonomické zhodnotenie
Predpokladané náklady
Investičné náklady projektu boli stanovené expertným odhadom na základe prieskumu
stávajúcich cien položiek.
Tab. 17: Náklady realizácie projektu (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Druh

Popis

Počet
ks

Cena za ks

Cena
celkom

1

90 000 €

90000 €

8

450 €

3600 €

3

250 €

750 €

1

1167 €

1167 €

Investičné náklady
Stavebnicový systém Bosch
Montážna linka

Rexroth s dopravníkom a
pohyblivými paletami

Regálové jednotky
Lis

Spádové regále FIFO s KLT
boxami
Ručný lis Proma

Zabiehavač ložísk Centrifuga BOECO
Náklady na realizáciu
Stavebné úpravy a prívod energie

3600 €

Náklady na montáž

2500 €

Náklady na školenie a osvojenie montáže

1100 €

SPOLU

102 717 €

Potencionálne dosiahnuteľné tržby
Spoločnosť aktuálne zmontuje v spomínanej dielni v priemere 204 kusov agregátu. Po
realizácii návrhov je možné zvýšiť kapacitu dielne na 833 kusov.
Pri priemernej cene kompresoru s jednovalcovým agregátom 1738 euro sa spoločnosti
zvýšia tržby len za predaj tohto typu agregátu pri navýšení objemu výroby nasledovne.
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Tab. 18: Vývoj potencionálnych tržieb pri zvýšení objemu výroby (Zdroj: Vlastné spracovanie)

Počet vyrobených ks za
mesiac

Potencionálne tržby za
mesiac

Potencionálne tržby za
rok

204

354 552 €

4 254 624 €

300

521 400 €

6 256 800 €

500

869 000 €

10 428 000 €

700

1 216 600 €

14 599 200 €

833

1 447 754 €

17 373 048 €

Pre predstavu veľkosti dopadu zmeny, tržby spoločnosti dosiahli za rok 2017 hodnotu
17 914 486 €.
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ZÁVER
Úlohou tejto diplomovej práce bolo analyzovať súčasný stav procesu montáže agregátov
vo vybranom výrobnom úseku spoločnosti EKOM spol s r.o. a vyhodnotenie tohto
procesu vo väzbe na ergonómiu pracovísk a plynulosť materiálových tokov.
Cieľom práce bola identifikácia zdrojov plytvania vo vybranej dielni a následný návrh
nového montážneho systému s použitím prvkov štíhlej výroby a zásad ergonómie za
účelom eliminácie zisteného plytvania.
Pri analýze súčasného stavu vybraného výrobného úseku som sa zoznámila
s jednotlivými výrobnými a montážnymi procesmi, spôsobom zásobovania dielne
a zainteresovanými pracovníkmi. Metódou pozorovania a pomocou individuálnych
rozhovorov so zamestnancami som zmapovala stávajúce materiálové a informačné toky
vrátane pohybu pracovníkov v rámci dielne, ktoré som graficky zaznamenala na
niekoľkých obrázkoch rozdelených podľa charakteru činnosti. Následne som
identifikovala problémové oblasti v danom úseku a zostavila mapu plytvania podľa jeho
jednotlivých definovaných foriem.
Na základe získaných informácií z analytickej časti som navrhla niekoľko zmien pre
zlepšenie stávajúceho stavu montáže odstránením definovaného plytvania pomocou
zavedenia vybraných metód štíhlej výroby, zmien v usporiadaní pracoviska a zavedením
nového montážneho systému. Navrhované riešenia majú výrazný efekt na skrátenie trás
materiálových tokov, na spôsob riadenia informačných tokov, na ergonómiu pracovísk
a na zníženie rozpracovanej výroby a zásob.
Zmena pôvodného statického systému montáže na dynamický a zavedenie nového
riadenia zásob bude mať pozitívny dopad na skrátenie priebežnej doby výroby a teda aj
zefektívnenie celého montážneho procesu, ktorý môže viesť k zvýšeniu výkonov
spoločnosti.
Cieľ tejto práce považujem za splnený.
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