
1 milion 
kombinací 

14 
výběrů barev

20 barev 
krytů zrcátek

Malé výrobní provozy, vysoké šance 

Jednou z hlavních výzev dnešního plastikář-

ského průmyslu je řízení rostoucí poptávky 

po menších objemech, ale většího počtu 

výrobků. Od telefonů po běžeckou obuv je 

dostupnost přizpůsobovaných a jedinečných 

modelů stále častější. To vyžaduje vyšší po-

čet výměn forem, a proto je nezbytné zkrátit 

doby odstávky strojů. Zjevným příkladem je 

automobilový průmysl. Trend zahájily vozy 

Mini a následoval Fiat, když uvedl na trh Fiat 

500 v roce 2007. Fiat nabízel 500 000 různých 

kombinací tohoto vozidla; původní výběr ob-

sahoval 14 barev karosérie a 20 krytů vnějších 

zpětných zrcátek. Nyní je v nabídce více než 

milion variant, z nichž si můžete vybrat.

Aby výrobní linky zůstaly konkurence-

schopné, musejí dodávat široký sortiment 

jednotlivých výrobků. Veškeré technologic-

ké (produkty a procesy) i netechnologické 

(organizace a návrh) faktory musí být přede-

finovány, aby byl tento vývoj možný. Každý 

sektor musí uplatňovat zásady „Just-In-Ti-

me“ nebo tzv. „lean“ výroby a zároveň se 

zaměřovat na náklady, dodací lhůty a kvalitu 

s ohledem na bezpečnost obsluhy.

V tomto náročném výrobním prostředí hra-

je plastikářský průmysl důležitou roli: jeho 

součásti poskytují povrchové úpravy, které 

doplňují produkty mnoha odvětví.

Plastikářský průmysl je obzvláště ovlivněn 

novými výrobními požadavky s cílem uspo-

kojit požadavky zákazníků. Tento obor za-

pojený do rozsáhlé analýzy svých procesů 

přesměrovává investice a obnovuje zařízení 

tak, aby převzal výzvu, kterou představují 

menší výrobní cykly.
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Optimalizace efektivity zařízení v 
plastikářském průmyslu

Zdroje informací: caradisiac.com
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Identifi kace a eliminace
Věděli jste, že…?

Metoda SMED 
(Výměna formy během minuty) 

byla představena v roce 1970 a je-

jím autorem je Shigeo Shingõ pro 

společnost Toyota. Jeho cíl: vymě-

nit formu za necelých deset minut 

při snížení neproduktivní doby mezi 

poslední a další formou ve výrobní 

sérii na minimum. Ideální optimali-

zace, kterou tento proces přinesl, 

se převádí na čas výměny, který se 

rovná nule, a to díky přeměně nepro-

duktivní doby na dobu produktivní. 

V ideálním případě není tedy výroba 

jednotlivých kusů dražší než sériová 

výroba.

Nejdůležitější doba během výroby 
je čas, kdy nevyrábíme nic.»
Brian C.
Automobilového sektoru | Manažer výroby

Každá výrobní jednotka, která si chce za-

chovat výkonnost, musí analyzovat svůj 

pracovní rámec. Když se společnost chystá 

snížit skladové zásoby, odstávku a zbyteč-

né nebo nebezpečné procesy atd., je nutno 

analyzovat všechny oblasti výroby. SMED

a tzv. štíhlé procesy identifi kují a eliminu-

jí každou činnost, která ohrožuje plynulost 

celkového procesu.

Analytici produktivity se zaměřují na výkon-

nost zdrojů a efektivitu organizace/zařízení. 

Jejich zjištění odhalují nové „spouštěče“ 

akcí, které mají za cíl zlepšit výrobní stra-

tegie. Konkrétní doporučení vzešlá z těchto 

rozborů lze zavádět tempem, které si určí 

zákazník.

»
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Změna výroby:
klíčový okamžik v plastikařině

Skutečná délka doby nutné k provedení 

výměny formy často bývá nakonec mno-

hem delší, než se očekávalo. Pozorováním 

procesu mohou organizace získat možnost 

odhalit prostor pro zlepšení. V rámci tohoto 

pozorování mohou také identifi kovat ma-

névry, které jsou nebezpečné pro pracov-

níky, kteří se zařízením manipulují. Vyplývá 

z toho, že analýza celé výrobní linky je ne-

zbytná pro zlepšení produktivity. Lze tvořit 

doporučení, která šetří čas, podporují fl e-

xibilitu, optimalizují spolehlivost procesu a 

zaručují kvalitu vyrobených dílů.

Pozorujte a měřte: 
test v praxi

PersonálStroj

SKUTEČNÉ NÁKLADY

PersonálStroj

POTENCIÁL QMC

REC

Zlepšení dosažená v otázkách nákladů na stroje a čas zaměstnanců se liší v závislosti na tržním 
odvětví. Řešení QMC se vymezují podle potřeb zákazníka.

Plastikářské závody často používají stovky, 

někdy dokonce tisíce různých forem. Míra 

produktivity nezávisí jen na výkonnosti stro-

je, ale na zvládání jeho odstávek. Výměny 

vstřikovacích forem mohou v součtu zna-

menat největší odstávky.

Operace provedené na formách a lisech 

během výměny často znamenají největší 

zlepšení využití času, jakého lze dosáhnout.

Věděli jste, že…?

OEE: zásadní faktor pro konkurenceschopnost
Celková efektivnost zařízení (OEE) iden-

tifi kuje procento výrobní doby, které je 

skutečně produktivní. „Ideální“ skóre 

OEE je 100  % a lze jej dosáhnout vý-

robou pouze dobrých dílů (100% kva-

lita), a to co nejrychleji (100 % výkon) 

bez jakékoli odstávky (100% dostup-

nost). Stanovením OEE se nejen umožní 

identifi kovat ztráty, sledovat postup a 

zlepšovat produktivitu nejen změnou 

nástrojů, ale také procesů společnosti. 

Usilování o nejlepší OEE znamená vy-

hledat prostoje ve všech fázích výroby.

Na trhu s plastovými výrobky jsou vý-

měny forem klíčovým hlediskem. Kdyby 

délka výměny nástroje byla nula, kuso-

vá i masová výroba by nesly stejné cel-

kové náklady.

Používáním rychlospojek Stäubli jsme 
ušetřili takřka 40 % na našich procesech 
během změn výrobní linky.

»
Denis P. Mechanik metod

»
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Počínaje jednoduchými řešeními pro zlep-

šení efektivity stávajícího zařízení je možné 

dosáhnout rychlého a pozitivního dopadu 

na produktivitu při současném snížení ná-

kladů. Například standardizace zadní des-

ky lisů s použitím hydraulického upínacího 

systému umožní použití forem na všech 

strojích. Standardizace polohy spojek na 

formách snižuje počet kroků, které musí 

operátor vykonat, což šetří čas a snižuje 

náklady.

Pokud se společnost rozhodne změnit své 

celkové výrobní vybavení, jsou očekávané 

zisky na poli produktivity ještě vyšší.

Zlepšování výroby 
a procesů vaším 
tempem

Současný stav QMC optimalizace

Průměrné 
hodnoty

Výměny forem / směna 2 výměny / směna   2 výměny / směna

Celkový čas výměny formy 60 min. / výměna   20 min. / výměna

Požadavky na personál 2 seřizovači   1 seřizovač

Vypočítané 
celkové 
hodnoty

Čas výměny formy 1,500 hodin / rok   500 hodin / rok

Doba výroby (max. 6000 h) 4,500 hodin / rok   5,500 hodin / rok

Výměny forem 1,500 výměn / rok   1,500 výměn / rok

Náklady nastavení 75,000 € / rok   25,000 € / rok

Vypočítaný
potenciál

   1.000 hodin / rok
+ pouze jeden
seřizovač

Návratnost: zajímavá případová studie

DIAGNÓZA: strategický proces
Každý tržní sektor může zlepšit svou pro-

duktivitu. Po ucelené analýze výrobní linky 

nastává optimalizace podpory a změny 

procesu na všech průmyslových zaříze-

ních. Provádění těchto změn a přechod na 

automatizovanou výrobu je možné provést 

v různých fázích. Automatizaci výroby lze 

provést v krocích v závislosti na investič-

ních plánech. Na základě odhadované ná-

vratnosti investic lze stanovit strategii.

Časová 
úspora v 
hodinách

Ušetřené 
náklady v %

Návratnost 
investic v 
měsících

BÍLÉ ZBOŽÍ

AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL

ELEKTRONIKA

DOMÁCÍ
SPOTŘEBIČE

462 -42 10.880 -60 9.6

132 -73 13.2 72 -56 7.2
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Optimalizace procesu

Pokud zvolíte řešení centralizovaného

řízení teploty, můžete činnost, která tr-

vala 42 minut, nyní provést za 1 minutu.

V plastikařině má vysoká výkonnost a 

spolehlivost používaných řešení zásadní 

dopad na produktivitu vstřikolisů.

Produktivita se zvyšuje ještě více ve spoje-

ní s automatizovanými systémy, které ko-

munikují navzájem za účelem optimalizace 

procesů. „Chytrý závod“ shromažďuje a 

analyzuje data, která iniciují nové možnosti 

optimalizace ziskovosti. Chytrá výroba ne-

jen řeší tradiční problémy, ale bojuje proti 

potenciálním potížím nové výroby.

Po začlenění řešení Stäubli do našeho 
stávajícího vybavení jsme optimalizovali 
ekonomickou efektivitu a fl exibilitu 
výroby každého vstřikolisu. Nyní 
můžeme vyhovět požadavkům všech 
našich zákazníků, aniž bychom museli 
investovat do nového vstřikolisu.
Helen K. Projektová manažerka v plastikářském průmyslu

Chytré řešení
pro plastikařinu
Řešení rychlé výměny forem se 

neustále vyvíjejí a zlepšují. Upínací 

systém nyní dokáže shromáždit do-

statek informací o formě, takže ana-

lyzuje její výkonnost v čase a prová-

dí prediktivní údržbu podle potřeby. 

Centralizované spoje, upínání forem 

a systémy přenosu jsou nyní připo-

jeny a fungují s přesností milimetru 

a dokonce sekundy. Když u formy 

hrozí bezprostřední nebezpečí, zís-

kané informace aktivují uvolnění a 

odpojení a přenesou formu na sta-

nici údržby. Tento proces je plně au-

tomatizován, bezpečný a probíhá v 

nepatrném časovém rámci.

Pokrokové automatizační systémy

42’ 1’

»

»
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Předehřívání formy
Předehřívací stanice umožňují další for-

mě dosáhnout provozní teploty, zatímco 

se ještě používá druhá forma. Snižuje se 

tím doba odstávky mezi výměnami fo-

rem na absolutní minimum.

Zakládání a přesun forem
Jakákoliv výměna formy s sebou nese zvládnutí přesunu forem 

mezi místem uskladnění a výrobní linkou. Tato fáze procesu 

může těžit ze značných úspor času s využitím pevných či mo-

bilních, manuálních nebo automatizovaných řešení.

Prediktivní prohlídka a údržba 
formy
Aby se zajistila kvalita formy a nedocházelo k problémům při 

výrobě, lze každou formu prohlédnout a vzdáleně otestovat 

mimo stroj. S využitím sběru dat při testu a výrobě nyní 

můžeme provádět prediktivní údržbu s cílem odstranit možné 

budoucí problémy.

Připojení energetických obvodů
Kapaliny pro kontrolu teploty, hydraulické obvody pro sekvenční 

vstřikování, tahače jader a napojení elektrického obvodu vyžadují 

manipulaci během každé výměny formy. Může to být složité a ná-

ročné na čas. Centralizované spoje, manuální nebo automatizova-

né, nabízejí výraznou úsporu času při minimální investici, zatímco 

se předchází chybám v napojení.

Upínání forem
Zajištěná forma zaručuje bezpečnost obsluhy i vybavení. Bez 

omezení bezpečnosti je klíčovým hlediskem ziskovost výroby. 

Technologie magnetu umožňuje bezpečné upnutí formy provedené 

stiskem tlačítka. Volbu mezi různými upínacími technologiemi 

lze provést na základě nejen vybavení, ale také s ohledem na 

návratnost a automatizaci procesů.

Robotická výměna nástrojů
S rostoucí poptávkou po častější výměně forem je zachování kon-

kurenceschopnosti podmíněno pružností. U robotických průmyslo-

vých procesů umožňují modulární řešení robotům rychlou výměnu 

nástrojů plně automatizovaně a včas.

6 způsobů, jak uspořit čas
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Každá akce se počítá: tento princip 
přispěl k návrhu našich řešení pro 
rychlou výměnu forem.
Pro optimalizaci celkové doby výměny 

formy mohou zákazníci vybrat a kombi-

novat řadu různých řešení. 
Systémy pro výměnu nástrojů

Stanice údržby forem

Řešení napojení na 
předehřívacích stanicích

Systémy pro zakládání
a přesun forem

Centralizované
a automatické
systémy pro 
připojení energií

Vyhazovače

Systémy upínání forem

Stäubli, dodavatel řešení pro rychlou výměnu forem
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Sledujte nás

Řešení od Stäubli pro každou 
fázi procesu

Společnost Stäubli je dnes jediným partne-

rem na světě schopným poskytovat globál-

ní řešení pro rychlé výměny forem od připo-

jení energií po plnou automatizaci procesu 

a robotizovaná řešení. Každé z našich tech-

nických řešení lze upravit podle konkrétního 

projektu a požadavků výroby.

Naše partnerství

Odborníci Stäubli mohou poskytnout kon-

krétní řešení na základě analýzy SMED na 

míru. Tento přístup překračuje naši roli vý-

robce systémů napojení a prokazuje naše 

dlouhodobé odhodlání pomáhat našim zá-

kazníkům. Tím, že zákazníkům poskytujeme 

přehled jejich procesů, můžeme navrhovat 

personalizovaná zlepšení výkonnosti. Kva-

lita našeho vztahu s každým zákazníkem 

je klíčem k řešení konkrétních problémů  a 

zlepšování produktivity a to kdekoliv.

Lokální služby v mezinárodním 
měřítku

Díky naší mezinárodní přítomnosti mohou 

naši zákazníci využít místní kontakty a kva-

litní služby bez ohledu na umístění vašeho 

výrobního závodu. Pro společnost Stäubli 

sahá kvalita řešení mimo technické parame-

try, a proto vás podporujeme v každé fázi 

vašeho projektu. Od počáteční fáze pláno-

vání po instalaci systému, školení obsluhy 

a poprodejní servis. Naše specializované 

týmy poskytují tutéž vysokou kvalitu služeb 

každému z našich zákazníků, ať jsou kde-

koliv.

Další informace o našich řešeních najdete na naší stránce: www.quick-mould-change.com
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Založeno roku

1892
ve švýcarském Horgenu

600
R&D specialistů
a aplikacních inženýrů

20
průmyslových
odvětví

14
výrobních
závodů

Pobočky v

29
zemích

2.100
získaných nebo
očekávaných patentů

5.500
zaměstnanců
po celém světě

2.000
obchodních a
technických zástupců


