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ABSTRACT 

Improve the throughput of assembly lines 
is possible to application Japanese method 
Yamazumi. The method is an effective tool to 
improve the production while reducing manpower 
requirements and costs. 
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1.    Montážna linka 

 Montážna linka je charakterizovaná 
technikou výroby, v ktorej je produkt dopravovaný 
v nejakej forme mechanizovaným dopravníkom 
medzi pracoviskami. Na týchto pracoviskách sa 
uskutočňujú rôzne nevyhnutné montážne operácie 
[1]. Zvyčajne ide o rýchlu montáž veľkého počtu 
rovnakých produktov. Čím viac sa zvyšuje výkon 
montážnej linky, tým relatívne menšia je cena 
jednotlivého výrobku. Montážna linka musí byť 
navrhnutá a zostavená pre nejaký konkrétny 
výrobok. Najvhodnejšia je taká, ktorá je  vybavená 
variabilnosťou a univerzálnosťou pre montáž  
budúcich inovovaných produktov. Ak dôjde 
k inovácii výroby, prestavba systémov nespôsobí 
dlhodobé výluky alebo zastavenia produkcie. 
Rovnako aj pracovné postupy súvisiace s 
produktom musia byť vykonávané sekvenčne a 
presne podľa poradia a musí byť dodržaná 
technologickosť montáže s prihliadaním na vysokú 
kvalitu. Zlá funkčnosť alebo nedostatočné 
množstvo dodávaných dielov môžu zapríčiniť 
výpadok jedného pracoviska a narušenie práce celej 
montážnej linky. Zlyhanie logistického zásobovania 
pracoviska dielmi má veľmi negatívny vplyv na 
výrobu a narúša zmyselnosť vybalansovania 
montážnych časov jednotlivých operácií. Tak ako 
problémové zásobovanie sú rovnako neprijateľné 
prestoje strojov a zariadení. Tradičné montážne 
linky majú negatívny vplyv na pracovníkov, ale 
priemyselné roboty nahradzujú ľudskú pracovnú 
silu pri väčšine opakujúcich sa monotónnych 

úkonov. Ktoré majú za následok nezáujem 
pracovníkov pracovať v rovnakých cykloch 
a opakovať monotónny montážny proces. 
Variabilnosť procesov na montážnych linkách 
zvyšuje produktivitu práce, pričom aplikovanie 
automatizovaných priemyselných zariadení napr. 
robotov závisí od ekonomických faktorov daných 
spoločností. V rámci globalizácie západné 
spoločnosti v strednej a východnej Európe  
uprednostňujú neplne automatizované montážne 
pracoviská. Výrobné podniky absorbujú  zvyšujúci 
sa tlak na zníženie produkčných nákladov a 
zvýšenie svojej výkonnosti a produktivity, pričom 
spoločnosti zasiahnuté súčasnou veľkou 
hospodárskou krízou znižujú náklady v každej 
oblasti a súčasne aj výrobu. Montážne linky je 
potrebné neustále inovovať kvôli nevyhnutnej 
potrebe zvyšovať kvalitu výroby a absorbovať 
rýchlosť reakcií vyplývajúcich od požiadaviek 
zákazníka.   
 
2. Montážne stanice  

 Montážnu linku tvoria montážne- 
operačné stanice, ktoré predstavujú montážny 
reťazec. Každá operačná stanica je špecifickou pre 
daný montážny proces. Len zriedka sa vyskytujú 
zhodné operačné stanice s rovnakým montážnym 
procesom a časom. S montážnou linkou a stanicami 
súvisia tieto pojmy:   
        

• Cycle time (čas cyklu) je nameraný reálny 
montážny čas pre danú operačnú stanicu, 
ktorý je charakterizovaný začiatkom 
a koncom montážneho procesu.  

 
• Target cycle time (cieľový čas cyklu)  je 

vypočítaný čas výrobnej kapacity linky 
a udáva čas, za ktorý na výstupe z linky 
bude v určitom pravidelnom takte 
vychádzať hotový produkt obr.1.  

 

 
 

Obr.1 Model výpočtu Target cycle time 

 
• Bottleneck (montážna stanica s najdlhším 

montážnym časom) je definovaný ako 
problematická operačná stanica na 
montážnej linke, kde je najdlhší montážny 
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čas, ktorý spôsobuje spomaľovanie 
výroby. Má vplyv na operačné stanice, 
ktoré sa nachádzajú pred a aj za 
bottleneck-ou operačnou stanicou. Linka 
pred problematickým miestom je 
prehusťovaná a za ním nedostatočne 
dopĺňaná montážnym tokom obr.2. Za 
cycle time celej montážnej linky sa 
považuje bottleneck. Bottleneck na 
montážnej linke sa nachádza väčšinou iba 
jeden, ale môže sa vyskytovať viac 
pracovísk s podobným montážnym časom. 

 
Obr.2 Model Bottleneck montážnej linky 

• Tact time TT (čas taktu) je vypočítaný čas 
taktu, ktorý je rozhodujúcim kľúčovým 
faktorom pre zákazníka. Jedná sa o 
schopnosť dodávateľa dodávať 
požadované množstvo jednotiek. Je 
definovaný ako  čas, za ktorý na výstupe 
z linky bude v určitom pravidelnom takte 
vychádzať hotový produkt. Alebo je to 
tempo, ktorým zákazník odoberá daný 
výrobok, pričom pri jeho výpočte je 
potrebné uviesť pracovný čas na deň a  
počet požadovaných kusov na deň obr.3. 
Cieľom je, aby sa čas taktu vyrovnal 
cieľovému času cyklu.  

 

 
 

Obr.3 Model výpočtu tact time 

Pri navrhovaní montážnych liniek sa musí 
brať do úvahy tact time a target cycle time, kde tact 
time nesmie prekročiť target cycle time. Dôvodom 
dávania dôrazu na cycle time  je predísť bottleneck-
ovým miestam na linke. Čiže operačným staniciam, 
ktoré budú spomaľovať montážny tok. Pričom 
nebude rovnaká pracovná vyťaženosť operátorov- 
montážnych pracovníkov. Tact time sa dá 
považovať za čas, ktorému keď sa bude približovať 
cycle time, tak bude splnené plánovanie. Aj napriek 
vysokej podpore počítačových systémov pri 
konštruovaní montážnych liniek, sú linky v praxi 
nesprávne vybalansované z hľadiska cycle time 
a dochádza k vytváraniu kritických miest, ktoré sú 

veľmi neželaným javom. U montážnych liniek platí 
princíp reťaze, ktorá je tak pevná ako jej najslabšie 
oko.  Každá montážna linka má bottleneck, ktorému 
sa nedá predísť, lebo vždy bude existovať operačná 
stanica s najdlhším montážnym časom.  
 
3. Yamazumi- nástroj na vybalansovanie časov 
montážnych staníc 

Yamazumi je japonská metóda a vizuálny 
nástroj, ktorý má pracovným skupinám pomôcť s 
hľadaním efektívneho cyklu operátora v rámci 
montážneho procesu. Yamazumi je súčtový 
stĺpcový graf, ktorý ukazuje vyváženosť 
montážnych časov a môže byť navrhnutý pre jeden 
produkt alebo multi produkt. V japonskom jazyku 
znamená doslovne vyrovnať-  vybalansovať [2].    

Aby bolo možné vyhotoviť Yamazumi 
alebo aj efektívne plánovať, riešiť problémy a 
dosahovať zlepšenia je potrebné poznať montážny 
proces úplne do detailov. To znamená vedieť nielen 
dôležité montážne detaily, ale aj napr. vedieť ako 
dlho trvá uloženie súčiastky alebo ako dlho trvá ju 
zobrať z regálu či stojanu. Koľko sekúnd je 
potrebných na dosiahnutie nástroja alebo aké sú 
pracovné časy priemyselných zariadení napr. lisov, 
skrutkovačov. Nevyhnutné je pochopiť detaily 
práce a až potom je možné začať zlepšovať 
montážny proces, vytvoriť a aplikovať Yamazumi.    
Je to vhodný nástroj pre plánovanie zmien. 
Umožňuje vytvoriť bezpečné, plynulé a efektívne 
procesy. Pomáha pri riešení problémov a zlepšuje 
súčasné podmienky. Vizualizuje súčasný stav a 
poukazuje na kritické miesta na montážnych 
operáciách.  

Yamazumi definuje typ práce a farebne 
rozlišuje: 

Zelené označenie - práca s pridanou 
hodnotou. Práca ktorá mení formu, vlastnosti a 
hodnotu výrobku. Medzi takúto prácu sa zaradzuje 
napr. proces skrutkovania  alebo lisovania. Jedná sa 
o samotný proces použitia napr. priemyselných 
skrutkovačov , ktorými sa uťahujú skrutky alebo 
lisov na lisovanie ozubených kolies a gufier. Medzi 
pridanú hodnotu sa zaradzuje aj napr. manuálne 
nabíjanie kolíkov alebo záslepok. Ide o každú 
vykonanú montážnu operáciu, ktorá prináša 
výrobku pridanú hodnotu a môže byť 
automatizovaná alebo manuálna. Pod nesprávnym 
chápaním pridanej hodnoty sa napr. rozumie 
uloženie súčiastky do výrobku, kde sa ekonomicky 
zvyšuje hodnota produktu. Hodnota a vlastnosti 
produktu sa zvýšia až po vykonaní napr. 
skrutkovacieho procesu. 

Oranžové označenie - nutná práca. Práca 
je bez pridanej hodnoty, ale je potrebná na to, aby 
sa zmenila forma, vlastnosti a hodnota výrobku. Je 
nutná k tomu, aby bolo možné realizovať prácu s 
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pridanou hodnotou. Jedná sa napr. o uchopenie, 
následne nasadenie, uvoľnenie súčiastky. Patrí tu 
taktiež uchopovanie nástrojov, prípravkov 
a následne uvoľňovanie alebo ukladanie napr. do 
držiakov alebo stojanov.  

Červené označenie - práca bez pridanej 
hodnoty. Práca, ktorá nemení formu, vlastnosti a 
hodnotu výrobku. Je to práca, ktorá by mala mať 
v metóde Yamazumi najmenšiu hodnotu a by sa 
mala vyskytovať čo najmenej. Najčastejšie sa týmto 
značením označujú napr. kontrolné a meracie 
operácie, chôdza operátora k regálu s dielmi, aby 
bolo možné aplikovať nutnú prácu a prácu 
s pridanou hodnotou. Táto práca je považovaná za 
nadbytočnú.  

Žlté označenie - voliteľná práca. Práca, 
ktorá nie je vykonávaná na každom výrobku a je 
závislá na špecifikáciách. Žlté značenie má 
uplatnenie v  typovo a konštrukčne iných 
produktoch, kde napr. daný diel sa vôbec 
nemontuje kvôli nekompatibilite. Je to práca, ktorá 
nie je vykonávaná na každom výrobku pre typovú 
odlišnosť produktov.   

Modré označenie - premenlivá práca. 
Práca, ktorá je vykonávaná na každom výrobku, ale 
jej rozsah a trvanie závisí na špecifikáciách. Napr. v 
prípade výroby dieselových prevodoviek sú tri 
ukotvovacie kolíky, zatiaľ čo pri benzínových iba 
dva.  

 
4.  Aplikácia Yamazumi   

V praxi sa Yamazumi aplikuje na 
magnetických tabuliach, ktoré sú prístupné 
a nachádzajú sa blízko montážnych liniek. Veľký 
význam majú pri zákazníckych auditoch, kde je 
možné vidieť celý montážny proces a sledovať ho 
v postupných sekvenciách. Yamazumi predstavuje 
určitý prehľad postupnosti montážne, kde každá 
časť kroku je farebne vizualizovaná. Montážny 
proces je rozdelený do najpodrobnejších krokov, 
ktorý tvoria farebné stĺpčeky. Magnetické stĺpčeky 
sa ukladajú vzostupne, kde pri vyskladaní 
montážneho procesu vznikne magnetický stĺpcový 
graf. Farba stĺpčeka vychádza z reálneho 
montážneho procesu a výšku stĺpčeka určuje čas v 
sekundách. Stĺpčeky sú z magnetickej pásky čo 
umožňuje upevňovanie na magnetickú tabuľu 
a realizovanie rýchleho premiestnenia pri zmene 
montážneho procesu.  

Graf Yamazumi môže byť vyhotovený pre 
jeden produkt alebo pre multi produkt.  Aplikovanie 
metódy predstavuje otvorenosť systému, do ktorého 
je možné neustále vstupovať a meniť ho. 
Yamazumi najskôr vznikne v digitálnej podobe. 
Najlepší spôsob ako získať celý montážny proces 
s detailmi je vytvoriť videozáznam, z ktorého je 

možné veľmi presne odčítať montážne časy 
a presne definovať montážne kroky. Informácie 
z videozáznamu sa manuálnym spôsobom spracujú 
a vyhotovia sa stĺpcové grafy Yamazumi 
v tabuľkovom procesore s nástrojmi na analýzu 
napr. Excel.  

 
Obr.4 Ukážka grafu yamazumi 

Ukážka Yamazumi obr.4 predstavuje 
nesprávne vybalansovanie operačných staníc, o 
čom hovorí čiara tact time, ktorá pretína stĺpcové 
grafy.  Montážna linka, aby splnila dopyt 
zákazníka, musí mať montážne časy - cycle time 
nižšie ako je čas tact time. Bottleneck predstavuje 
operačná stanica 4. Cycle time jednotlivých 
operačných staníc je potrebné najprv  analyzovať. 
V prípade prekročenia tact time je potrebné 
vybalansovanie  a to je tiež nutné, ak sú väčšie 
výškové stĺpcové rozdiely. Ideálny stav predstavujú 
stĺpcové grafy, ktoré sú v jednej výške, čiže majú 
vybalansovaný cycle time a sú pod čiarou tact time. 
Aby bolo možné vybalansovať cycle time 
jednotlivých montážnych staníc, je potrebné zmeniť 
montážny proces a presunúť jednotlivé operácie na 
operačné stanice, ktoré majú nižší cycle time obr.5.  

 
 

        Obr.5 Vybalansovanie montážnych staníc 
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Tento krok je veľmi zložitý, lebo nie je 
vždy ľahké zmeniť montážny proces a dodržať 
technologickosť montáže. Aby tieto zmeny boli 
v procese z realizovateľné tak často dochádza 
k prestavbe operačných staníc alebo montážnej 
linky. Ale nie vždy je potrebné robiť takéto veľké 
zmeny. Riešením je aj zefektívnenie procesu alebo 
zjednodušenie operácií a prípadne vylúčenie 
nadbytočností. Nižšie časy  je možné dosiahnuť 
zvýšením efektívnosti strojov napr. urýchliť 
skrutkovanie na priemyselných skrutkovačoch  
alebo zrýchliť lisovací proces.  Medzi 
najjednoduchší nástroj ako znížiť cycle time je 
zdokonaliť a lepšie sprístupniť napr. regály 
s dielmi, kde skrátenie dráhy môže výrazne znížiť 
čas. Kontrolné procesy a merania, Yamazumi 
považuje za nadbytočnú  prácu, ktorá nemení formu 
výrobku. Cycle time je možné znižovať aj v tejto 
oblasti, kde riešenie je v elektronických systémoch 
napr. v kamerách, ktoré môžu snímať správnosť 
uloženia dielov alebo ich absenciu.  
 
 
5. Príklad tvorby grafu Yamazumi  operačnej 

stanice pre montáž remenice 
           

Montáž  remenice obr.6 sa vykonáva na 
jednej z operačných staníc na montážnej linke. 
Operačná stanica je vybavená pneumatickým lisom 
na lisovanie ložísk, puzdra a priemyselným 
skrutkovačom na zaskrutkovanie matice.   

 

 
 

Obr.6 Montážna sústava 

Legenda: 
 
1 Hriadeľ, 2 Ložisko A, 3 Puzdro, 4 Ložisko B, 
5 Poistný krúžok, 6 Pero, 7 Remenica, 8 Podložka, 
9 Matica 
 

 
 

 

Obr.7 Model montážneho postupu remenice 
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Obr.8 Yamazumi montáž remenice 

Graf Yamazumi montáže remenice 
obsahuje veľa  práce bez pridanej hodnoty. Červené 
stĺpčeky majú výšku stĺpca väčšinou okolo troch 
sekúnd. Pre zníženie cycle time je nevyhnutné 
skrátiť dráhu k regálu s dielmi a taktiež zmeniť 
spôsob balenia. Ložiská, puzdro  a remenica, by 
mali mať  zásobníky alebo predmontážne koše 
blízko operačnej stanice. Aplikovanie zásobníkov 
pre malé diely ako napr. matice alebo poistné 
krúžky nie je zložité, ale u väčších dielov nastáva 
problém s priestorom. Lisy na montážnych linkách 
majú dve tlačidlá pre ľavú a pravú ruku operátora, 
kvôli bezpečnosti pri práci. Pri súčasnom tlačení 
oboch tlačidiel sa spustí proces lisovania, ktorý sa 
ukončí až po dolisovaní  a uvoľnení tlačidiel. 
Týmto systémom vybavené operačné stanice 
neumožňujú operátorovi vykonávať napr. nutnú 
prácu alebo prácu bez pridanej hodnoty. Riešenie 
poskytujú bezpečnostné brány, ktoré snímajú 
nepovolený vstup do blízkosti nebezpečnej 
pracovnej zóny. Proces lisovania sa zaháji 
zatlačením tlačidla a operátor má voľné ruky pre  
ďalšiu prácu a môže využiť čas práce lisu. Pri 
lisovaní rôznych dielov je vhodné používať 
univerzálny prípravok na lisovanie, ktorý nie je 
potrebné zakaždým meniť. Prácu s pridanou 
hodnotou je možné minimalizovať zrýchlením 
lisovacieho procesu alebo aj zrýchlením 
skrutkovacieho procesu na priemyselnom 
skrutkovači. Cieľom je minimalizovať čas  na 
najnižšiu možnú hodnotu.       

 
Záver 
 

Japonská metóda Yamazumi sa používa 
v automobilke Toyota. Úspešnosť tejto metódy 
potvrdzujú aj ďalšie spoločnosti, ktoré ju preberajú 
a aplikujú do svojich výrobných procesov. Je to 
nástroj na redukovanie pracovnej sily a elimináciu 
nákladov. Zmyslom tejto metódy je rozanalyzovať 
proces do najmenších detailov a hľadať najlepšie 
riešenie, ktoré zjednoduší proces a zvýši produkciu. 
Yamazumi svojim farebným štandardom značenia 
definuje druh práce a poukazuje prípadne na 
elimináciu alebo potrebu vybalansovania času 
cyklov.    
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