
   

 

Schimbarea matriței într-un timp cu o singură cifră 

(Single Minute Exchange of Dies) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de SMED, participanții vor fi capabili să: 

 Cunoască o metodă care îi „învață cum să vadă” pierderile din 

interiorul mașinilor  

 Înțeleagă beneficiile aplicării SMED pentru a obține sisteme de 

producție cu flux real  

 Înțeleagă care sunt pierderile (activitățile fără valoare adăugată) 

prin cartografierea procesului de setare / modificare a 

parametrilor mașinii 

 Înțeleagă diferența între timpul de setare intern și extern 

 Obțină o serie de idei și tehnici pentru conversia timpilor de 

setare intern și extern 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de producție, Supervizorilor și Inginerilor care 

utilizează instalații și utilaje automate 

 Personalului din departamentele: Tehnic (inclusiv proiectare și 

fabricație SDV), Mentenanță, Producție (inclusiv reglori) 

 Oricăror persoane interesate de înțelegerea principiilor și 

abilităților SMED 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Denumirea de SMED (Single 

Minute Exchange of Dies) 

reprezintă scopul reducerii 

timpilor de trecere de la un 

produs la altul la cifre "unice" 

(cum ar fi, mai puțin de 10 

minute). 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 SMED - Noțiuni introductive 

 Ce este Change Over Time (timpul scurs pentru trecerea de la 

fabricația produsului A la cea a produsului B) și cum se măsoară 

 Metoda SMED 

 Etapele SMED 

 Observarea procesului de schimbare, a tuturor operaţiilor 

realizate actual în intern (maşina oprită)  

 Separarea din operaţiile precedente a tuturor operaţiilor care 

ar putea fi făcute în extern (maşina în funcţionare) 

 Convertire - modificarea operaţiilor realizate în intern pentru a 

le face în extern 

 Reducerea timpilor interni şi externi cu investiţii minime; 

simplificarea modurilor de lucru şi a mijloacelor; reducerea 

timpilor de schimbare, a operaţiilor făcute în extern (maşina în 

funcţionare) 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 Exercițiu practic de 1 zi (la cerere) 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


