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ABSTRAKT 

Cílem technologického projektu je navrhnout vhodný způsob montáže 
vozidla pro tělesně postižené. Projekt vychází z údajů získaných 
při prototypové výrobě a navrhuje montáž pro předpokládaný objem výroby. 
Návrh vychází ze současného stavu technické přípravy montáže, podmínek 
předvýroby a montáže, logistiky a současných výrobních prostředků. 
V projektu je poté navržena technologie montáže včetně speciálního nářadí, je 
upřesněna volba varianty řešení technologického projektu a je podrobně 
propracována zvolená varianta malosériové výroby. Podrobný návrh 
malosériové výroby zahrnuje zpracování časových rozborů jednotlivých 
montážních operací, kapacitní propočty, výpočty kapacity skladu a skladových 
zásob, dispoziční řešení dílny montáže, způsob organizace a řízení celého 
procesu výroby vozidla. Závěrečné ekonomické hodnocení shrnuje všechny 
náklady na vývoj a výrobu vozidla. Náklady jsou rozpočítané na jeden kus pro 
vypočítanou výrobní kapacitu. Výstupem ekonomického hodnocení 
technologického projektu je zisk, bod zlomu a hodnocení rentability výkonů. 

Klíčová slova 

Montáž, stacionární montáž rozčleněná, kapacitní propočet. 

ABSTRACT  

The aim of the technological project is to design an appropriate method 
of assembling the car for disabled person. The project is based on data 
realized from prototype manufacture and the project proposes the assembly 
for predicted volume of production. The proposal on the current state of 
technical preparation of assembly, the conditions of pre-production and 
assembly, logistics and the current means of production. In the project is 
proposed the technology of assembly, including installation of special 
equipment. Then it is specified the option of the solution of the technological 
project and the selected option of small-scare production is elaborated in 
detail. Detailed design of the small-scare production includes time analysis of 
assembly operations, capacity calculations, computing of capacity of storage 
and inventory, assembly workshop layout, method of organizing and managing 
the entire process of car production. Final economic evaluation summarizes all 
the cost of development and production of the car. The outcome of the 
economic evaluation of the technological project is profit, breakpoint and 
performance evaluation of profitability. 
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ÚVOD 
Společnost ZLKL, s.r.o. se zabývá především výrobou (obrábění, lisování, 

svařování, lakování, montáž) pro automobilový průmysl (hliníkové rámy 
elektroskútrů Vectrix a Govecs, nápravy zahradních traktorů Karsit, výrobou 
lisovaných dílů pro koncern VW). V roce 2008 se společnost stala majitelem 
projektu Vozidla pro tělesně postižené (VTP) a začala ve spolupráci 
s konstrukční kanceláří DCCS a týmem designérů vyvíjet vlastní produkt             
– vozidlo Elbee. Cílem projektu vozidla pro tělesně postižené je rozšíření výroby 
o vlastní produkt a zkvalitnění života tělesně postižených občanů. 

S končícím vývojem vozidla, homologačními zkouškami a jízdními testy 
začaly přípravy na zavedení vozidla do výroby. Části této problematiky se bude 
věnovat Technologický projekt montáže vozidla pro tělesně postižené. 
Technologický projekt bude obsahovat základní návrh systému montáže – návrh 
vhodné technologie montáže, možné varianty řešení projektu pro jednotlivé řády 
výroby a detailnímu návrhu nejvýhodnější varianty. Bude popsán vztah montáže 
k ostatním částem celého procesu výroby vozidla – k materiálně technickému 
zásobování, technické přípravě výroby, předvýrobě dílů a zajištění kvality celého 
procesu tak, aby funkce a kvalita zpracování vozidla odpovídaly požadavkům 
jeho uživatelů. Důležitý bude také popis organizace a řízení montáže a její 
zařazení v organizační struktuře podniku. Efektivnost výroby vozidla pro 
zpracovanou variantu bude řešit ekonomické zhodnocení. 

1. VÝCHOZÍ PODKLADY 
Základní podklady pro řešení technologického projektu jsou výkresy a 3D 

modely celku vozidla, jednotlivých skupin a podskupin, údaje o montáži vozidla 
získané při prototypové výrobě, základní technologické informace o jednotlivých 
dílech uložené v informačním software Helios Orange. přepokládaný roční objem 
výroby, zjištěný při představování vozidla veřejnosti a při marketingovém 
průzkumu trhu. Základním ekonomickým podkladem jsou náklady spojené 
s vývojem a výrobou prototypu. 

2. ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU 
Vzhledem k tomu, že v současné době je konstrukce a vývoj vozidla těsně 

před dokončením, bude v tomto technologickém projektu navržena první varianta 
technické přípravy výroby, popř. organizace výroby a logistiky. V této kapitole 
tedy budou rozebrány vstupní informace, které jsou k návrhu projektu k dispozici: 
Technologičnost konstrukce, zhodnocení možnosti vlastní výroby, kooperací       
a nakupovaných dílů, podmínky pro montáž a základní technickou přípravu 
montáže. 

2.1 Technologi čnost konstrukce 
Technologičnost konstrukce z hlediska montáže bude posuzována pro 

schopnost podniku vyrobit díly vstupující do montážních skupin a podskupin, 
schopnost zajistit výrobu a nákup dílů, které ve vlastní výrobě není možné 
z různých důvodů realizovat (vysoce specializované díly, příliš malá sériovost 
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výroby, nedostatek výrobních kapacit, nebo vysoká technologická náročnost 
dílů). Je potřeba, aby výroba jednotlivých dílů byla přesná, ekonomicky dostupná 
a umožňovala jednoduchou montáž. Bude také provedeno hodnocení použitých 
spojovacích technologií a hmotnosti výrobku. 

Finální výrobek – vozidlo Elbee, bude rozdělen do sedmi základních 
montážních skupin. Brzdy (skupina A), Lunochod (B), Řízení (C), Přední náprava 
(D), Rám základní (E), Zadní náprava (F), a ostatní velké celky (G).Do těchto 
velkých celků vstupují menší podskupiny, které obsahují jednotlivé díly z vlastní 
výroby, díly z kooperací a nakupované díly. 

  
 Obr. 2.1 – Celek vozidla Elbee 

Rozbor jednotlivých celků: 

A – Brzdy: Brzdy se skládají ze dvou zadních a dvou předních brzdičů na 
nápravách, sestavy ruční brzdy a brzdového pedálu v interiéru 
vozidla a rozvodů k propojení celé brzdové soustavy. Brzdiče bude 
z velké části možno vyrobit ve vlastní výrobě (obrobna), sestavy 
ruční brzdy a brzdového pedálu budou z části lisované dílce 
(lisovna, technologie pálení plazmou a ohýbání), zčásti vyráběné 
v kooperaci, některé speciální díly budou nakupované. Rozvody 
brzd obsahují specializované díly, které bude nutné nakupovat. 

 
Obr. 2.2 – Zadní brzdič 

C – Řízení: Konzola řízení se skládá z několika podsestav. Ty obsahují 
především lisované díly, které je možno vyrobit ve vlastním 
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závodě (lisovna, pálení plazmou), dále plasty palubní desky, které 
budou vyráběny v kooperaci na tvářecích nástrojích odběratele     
a nakupované díly, které budou tvořit výbavu palubní desky 
(hlavně elektronika). 

 
Obr. 2.3 – Konzola řízení 

D – Přední náprava: Díly ramen nápravy je možné téměř kompletně vyrobit ve 
vlastní výrobě. Využity přitom budou lisovna, obrobna          
i zámečnická dílna (úprava jeklů). Některé sériové díly bude 
výhodnější nakupovat (čepy řízení, silentbloky, spojovací 
materiál). 

 
Obr. 2.4 – Přední náprava 

E – Rám základní: Skládá se z hliníkových profilů a výlisků, téměř všechny 
výrobní operace je možno provést ve vlastní výrobě 
(lisovna, zámečnická), pouze některé technologické 
operace budou prováděny v kooperaci (ohýbání profilů). 
Svařování bude provedeno až na montáži.  

 
Obr. 2.5 – Rám základní 
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F – Zadní náprava: Základní sestavy (svařenec nápravy, držáky motoru, 
převodovky, výfuku) jsou především ocelové jekly             
a výlisky, které budou vyrobeny na lisovně, popř. na 
zámečnické dílně. Některé díly ramen a nábojů nápravy 
budou vyráběny na obrobně. Některé sériové díly 
(silentbloky, ložiska, spojovací materiál) budou 
nakupované. Velké funkční součásti (motor, výfuk a 
ostatní díly k nim potřebné) by se vzhledem k malé 
sériovosti nevyplatilo vyvíjet a vyrábět v rámci závodu, 
proto budou nakupovány (dodavatel Piaggio). Vývoj          
a výroba převodovky bude ze stejných důvodů jako          
u motoru prováděna v kooperaci (dodavatel VM Motor). 
Nelze nakupovat převodovku běžně vyráběnou, motor 
s variátorem je uložen na zadní nápravě kolmo ke směru 
jízdy, proto je potřeba převodovky speciálně vyvinuté pro 
vozidlo Elbee). 

 
Obr. 2.6 – Zadní náprava 

G – ostatní skupiny: Sestavy předních a zadních dveří, ostatních sestav 
v prostoru motoru (chladič, baterie), předního nájezdu    
a laminátů karoserie. V těchto sestavách je více 
nakupovaných dílů, z vlastní výroby jsou to především 
výlisky a upravené profily. 

Celkové zhodnocení technologičnosti konstrukce: celé vozidlo je složeno 
z více než tisíce dílů. Poměr dílů z vlastní výroby k celkovému počtu je asi 30%, 
což je přijatelné číslo (Karsit Holding při výrobě zahradních traktorů udává číslo 
cca 50%, je ale dáno vyšší sériovostí výroby).  

Ve vlastní výrobě budou užity všechny základní technologie. V současné 
době je možné využít tyto technologie. Pro výrobu výlisků je na lisovně CNC 
vysekávací lis kombinovaný s pálením plazmou. Pro operace ohýbání je 
k dispozici ohraňovací lis. Ostatní strojní park na lisovně tvoří excentrické lisy. 
Vzhledem k malé sériovosti a vysokým nákladům na tvářecí nástroje však tyto 
stroje využívány nebudou. Pro výrobu obráběných součástí na obrobně (základní 
operace  obrábění - soustružení, frézování a vrtání) jsou k dispozici konvenční     
i číslicově řízené soustruhy a frézky. Úprava profilů bude prováděna zatím pouze 
na frézce. Pro svařování jsou v současné době k dispozici tři svařovací 
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technologie – MIG, MAG, TIG. Využití jednotlivých technologií bude záviset na 
svařovaném materiálu (ocel, hliník) a na sériovosti výroby.  

Při montáži budou využity rozebíratelné i nerozebíratelné spoje, svařované, 
závitové, nýtované a lepené. Lepené spoje jsou nevýhodné, protože dlouhá doba 
tvrdnutí lepidel bude znesnadňovat montáž, nicméně jejich použití je nutné.  

Hmotnost vozidla je omezována kategorií zařazení – čtyřkolky. Pohotovostní 
hmotnost nesmí překročit 400 kg. Tím je ovlivněna i konstrukce vozidla. Rám je 
z lehkých hliníkových slitin, při konstrukci ostatních dílů je hmotnost také 
zohledňována. Proto bude manipulace s montážními sestavami poměrně 
jednoduchá a nenáročná na výbavu dílny manipulačními prostředky. 

2.2 Podmínky p ředvýroby a montáže 
V současné době probíhá prototypová výroba. Montáž prototypového kusu 

probíhá na improvizovaném pracovišti na svařovně. Pro návrh technologického 
projektu bude celý proces výroby vozidla rozdělen na dvě části. Předvýrobní       
a montážní. Předvýroba je soustředěna v provozu 1 – Obrobna a provozu 2 – 
Lisovna. Pro montáž je připravena rekonstruovaná hala v provozu 3 – Montáž, 
kde bude probíhat svařování a montáž jednotlivých skupin až po finální montáž 
vozidla. Provoz 1 – Obrobna, Provoz 2 – Lisovna, Provoz 3 – Montáž jsou 
samostatné areály, které jsou od sebe vzdáleny asi 1 000 m. V areálu provozu 3 
– Montáž bude možné provést případné zvýšení zástavby, rozšíření provozu, 
modernizaci nebo rozšíření výrobního programu.  

V hale budou k dispozici tyto plochy. Výrobní a pomocné plochy max. 560 
m2, správní a sociální plochy max. 200m2. Cílem bude možný prostor využívat co 
nejefektivněji, tzn. že pro danou sériovost bude využito z dostupných ploch co 
nejméně. Ostatní plochy v hale budou k dispozici pro případné rozšíření výroby, 
nebo pro zvětšení skladovacích ploch. 

V prostorách montážní haly budou rozmístěny skladovací plochy, plochy 
jednotlivých výrobních a montážních pracovišť, plochy dopravních cest, plochy 
pro pracovníky operativního řízení a kontroly. Podrobně budou podmínky 
montáže, tzn. počet pracovišť montáže, jejich kapacitu a dispoziční řešení budou 
navrhovat kapitoly Varianty řešení a Podrobný návrh. 

2.3 Technická p říprava montáže 
Bude zahrnovat zpracování pracovních podkladů. Pracovní podklady 

(technologická dokumentace) montáže vycházejí z konstrukční dokumentace 
(výkresy sestav, podsestav, součástí, kusovníků [1]. Vzhledem ke složitosti 
finálního výrobku bude technologická dokumentace obsahovat montážní 
schéma, montážní kusovníky a montážní postup.  

Tyto podklady budou důležité pro organizaci montáže, časový rozbor            
a návaznost jednotlivých montážních operací, pro kapacitní propočet atd. Také 
budou základními dokumenty pro nastavení systému řízení jakosti tak, aby 
nemohl být k expedici určen neshodný výrobek. Při organizování sériové výroby 
mohou být tyto dokumenty doplněny např. o montážní návodky nebo procesní 
listy. 
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Pro návrh technologického projektu budou využity možnosti počítačové 
podpory. Pro organizaci výroby, řízení výroby a skladového hospodářství je         
v současné době k dispozici firemní informační software Helios Orange, pro 
technickou přípravu montáže je v tuto chvíli využíván pouze nevyhovující CAD 
systém VariCAD. 

 2.3.1 Montážní kusovníky 

Kusovník udává, jaké součásti a skupiny a v jakých množstvích jsou 
potřebné ke zhotovení výrobku [1]. Pro technologický projekt jsou důležité dva 
typy kusovníků. Pro základní návrh budeme využívat pouze konstrukční 
kusovníky. Výrobní kusovníky, které jsou sestavované s ohledem na postup 
výroby, budou použity až při zavádění výroby, kdy bude podle nich plánován 
přísun materiálu součástí v příslušném množství a lhůtách na jednotlivá 
pracoviště [1].  

Konstrukční kusovník bude obsahovat název a číslo vyšší součásti, název    
a čísla nižších součástí, údaje o množství a pozici [1]. 

Kusovníky jednotlivých celků budou uvedeny v příloze 1 - Kusovníky. 

  2.3.2 Montážní schéma 

Zobrazuje graficky rozčlenění výrobku do montážních skupin až po jednotlivé 
součásti. Je podkladem nejen pro řešení konkrétní technologie montáže, ale i pro 
organizaci a řízení montážního procesu [1].  

V tomto projektu bude znázorňovat vstupování jednotlivých montážních 
skupin a podskupin do sestavy finálního výrobku dle montážního postupu. 
Vzhledem ke složitosti finálního výrobku bude montážní schéma znázorněno 
pouze zjednodušeně pro velké montážní skupiny a podskupiny.  

Montážní schéma bude uvedeno v příloze 2 – Montážní schéma. 

  2.3.3 Montážní postup 

Bude obsahovat pořadí jednotlivých operací, popis postupu práce 
v jednotlivých operacích, nářadí, přípravky a pomůcky, zatřídění práce a normy 
času [1].  

V tomto projektu bude postup montáže hlavního celku obsahovat asi 40 
operací, které budou probíhat zejména na hlavním montážním pracovišti, 
závěrečné kontrolní operace na kontrolním pracovišti. Ze zkušeností získaných 
při montáži vozidla při prototypové výrobě a při předpokládané racionalizaci 
montáže (použití přípravků, lepší organizace práce) lze přibližně odhadnout čas 
potřebný pro montáž finálního výrobku. Montážní postup celku tedy bude důležitý 
pro časové sladění finální montáže tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým 
ztrátám.  

Kromě montážního postupu celku budou při navrhování projektu k dispozici   
i montážní postupy skupin, které budou dávat představu o vytíženosti 
jednotlivých svařovacích a předmontážních pracovišť. 

Montážní postupy budou uvedeny v příloze 3 – Montážní postupy. 
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 2.4 Výrobní prost ředky 
Pro vytvoření požadovaných montážních spojů a pro usnadnění 

manipulačních činností budou montážní pracoviště vybaveny stroji a zařízeními  
– svářečkami pro svařování hliníku a oceli, filtračními zařízeními pro svařovací 
pracoviště, zvedacím zařízením pro hlavní montážní pracoviště. Pro efektivní 
manipulaci a zkrácení operačních časů montáže a výrobních časů při svařování 
bude potřeba vybavit jednotlivá pracoviště upínacími a svařovacími přípravky. 
Pro kontrolu kvality součástí vstupujících do jednotlivých montážních skupin        
a kontrolu skupin vstupujících do finálního výrobku budou využity měřidla dle 
podnikové směrnice řízení KMZZ.   

2.4.1 Stroje a za řízení 

Bylo zmíněno, že pro svařování oceli a hliníku jsou k dispozici tři svařovací 
technologie – MAG, TIG a CMT. Svářečky, které jsou v současné době pro 
jednotlivé technologie k dispozici budou popsány níže. Svařovací pracoviště 
musí být vybavena filtračními zařízeními. Ze svařovny však nebude možné pro 
potřeby výroby vozidla Elbee žádné filtrační zařízení použít.  

TIG: Svářečka Fronius Magic Wave 2200   

Tab. 2.1 – Fronius Magic Wawe – technické parametry [2] 

  

 

 

 

 

 

 

 

MAG:  Svářečka Fronius Vario Synergic 5000  

Tab. 2.2 – Fronius Vario Synergic – technické parametry [2]   
 

 
Obr. 2.8 – Fronius Vario Synergic 5000 
[2] 

 

Základní technické parametry: 

25% [A] 170 

60% [A] 150 

100% [A] 120 

Napájecí napětí [V] 230 

Jištění [A] 16 

Hmotnost [kg] 16,8 

Základní technické parametry: 

30% [A] 500 

60% [A] 360 

100% [A] 280 

Napájecí napětí [V] 230/380 

Jištění [A] 35 

Hmotnost [kg] 156 
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CMT:  Svářečka Fronius Synergic 4000 CMT  

Tab. 2.3 – Fronius Synergic 4000 – technické parametry [2]   

 
Obr. 2.9 – Fronius Synergic 4000CMT 
[2] 

 
Pro usnadnění manipulace při finální montáži je pro hlavní montážní 

pracoviště připraven dvousloupový mechanický automobilový zvedák. 

2.4.2 Speciální ná řadí 

Při výrobě prototypu nebyly využity žádné svařovací ani montážní přípravky. 
Při větší sériovosti budeme postupně zavádět do výroby pro svařování velkých 
skupin a podskupin celkem 15 svařovacích přípravků. Hlavní rám – 1 přípravek; 
Zadní náprava – 5 přípravků; Přední náprava – 2 přípravky; Oblouk rámu – 1 
přípravek; Rám bočních oken – 1 přípravek; Rám předních dveří – 1 přípravek; 
Konzola řízení – 1 přípravek; Rám nárazníku – 1 přípravek; Sestava chladiče – 1 
přípravek; Držák baterie – 1 přípravek. 

Pro předmontáž a finální montáž budou potřeba dva upínací přípravky. 
Jeden pro předmontáž kompletní zadní nápravy, motoru, převodovky a výfuku, 
pro usnadnění manipulace na hlavním montážním pracovišti bude zvedací 
zařízení vybaveno polohovacím přípravkem. 

  2.4.3 Měřidla 

Vybavení jednotlivých výrobních, montážních a kontrolních pracovišť měřidly 
dle požadavků montážního postupu zajišťuje Úsek kvality. Vybírá měřidla 
z vlastní evidence KMZZ. Pokud požadovaná měřidla nejsou k dispozici, zajistí 
pořízení těchto měřidel, popř. navrhne jiné řešení.  

Bude se jednat především o základní měřidla – posuvná, úhlové měrky, 
kalibry. V případě častého výskytu neshod při výrobě některých dílů bude možno 
uvažovat o výrobě speciálních kontrolních přípravků. 

 2.5 Logistika, skladování a manipulace s materiálem  
Z celkových zpracovatelských nákladů ve strojírenství připadá na manipulaci 

s materiálem 20 % [3], technologický projekt tedy bude řešit také problémy 
logistiky nakupovaných dílů, příjmu z vlastní výroby a kooperací, skladování 
materiálu, rozpracované i hotové výroby a manipulace s materiálem během 
montážního procesu. 

V současné době není logistika, skladování a manipulace s materiálem nijak 
podrobně propracována. Při prototypové výrobě jsou díly nakupovány průběžně 
podle aktuálních potřeb, skladovány jsou přímo na montážním pracovišti.   

Základní technické parametry: 

Rozsah svařovacího proudu [A] 3-400 

Napájecí napětí [V] 230/380 

Jištění [A] 35 

Hmotnost [kg] 35,2 
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Základní přepravní prostředky, které jsou v této chvíli k dispozici, jsou 
ohradové palety a dřevěné europalety o standardních rozměrech. Dopravní 
prostředky je možno vyčlenit ze stávajícího strojového parku. Vysokozdvižný 
vozík čelní od výrobce Balkancar bude využíván pro manipulaci ve vstupním 
skladu a při expedici, nízkozdvižný vozík ručně vedený pro manipulační operace 
při montáži. 

Vysokozdvižný vozík: Balkancar record 1S [4]. 

Tab. 2.4 – Balkancar Record – technické parametry [4] 

 
                 Obr. 2.10 – VZV Balkancar Record [4] 

3. PODROBNÝ NÁVRH TECHNOLOGIE 
Při rozboru současného stavu byly navrženy montážní postupy celku            

a jednotlivých montážních skupin. Byly shrnuty stroje a zařízení a speciální 
zařízení, které jsou v současné době k dispozici. Cílem Podrobného návrhu 
technologie bude navrhnout nejvýhodnější výrobní a montážní technologii, stroje 
a zařízení a ostatní výbavu montážních pracovišť pro navržené montážní            
a výrobní postupy. Dále budou navrženy vhodné manipulační prostředky. 
Investiční náklady na jednotlivé technologie a vybavení pracovišť budou zahrnuty 
do kalkulace nákladů na výrobu vozidla. 

3.1 Montážní technologie 
 V celém procesu montáže budou využity všechny běžně používané 

montážní spoje. Použití šroubovaných nebo nýtovaných spojů je určeno 
konstrukcí vozidla. Jsou to normalizované součásti, v obchodní síti jsou běžně 
dostupné, jejich montáž je jednoduchá a rychlá, montážní technologii není 
potřeba detailně navrhovat. Použití lepených a svařovaných spojů je vzhledem 
ke konstrukci a složitosti vozidla nutné. Jednotlivé technologie svařování a lepení 
je potřeba detailně propracovat a navrhnout nejvýhodnější technologie. 

3.1.1      Svařování  

Zkušenosti výrobce vozidla se svařováním pro automobilový průmysl 
předurčují použití tří svařovacích technologií pro svařování oceli a hliníku – MAG, 
TIG a CMT. Ostatní technologie obloukového svařování, svařování plamenem 
nebo bodové svařování nejsou pro danou sériovost a technologickou náročnost 
vhodné. 

 

 

Technické parametry: 

Motor Dieslový VW-ADG 1.9 

Převodovka TXL-15-Graziano 

Vidlice 1 150 mm 

Hydraulický rozvaděč Valvoil 
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Popis a zhodnocení jednotlivých technologií: 

a) MAG (Metal Active Gas)  

Svařování MAG patří k nejrozšířenějším metodám pro svařování 
nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Hlavními důvody rozšíření metody jsou 
široký výběr přídavným materiálů a ochranných plynů a snadná možnost 
mechanizace a robotizace. Svařování MAG je založeno na hoření oblouku mezi 
tavící se elektrodou ve formě drátu a základním materiálem v ochranné 
atmosféře inertního nebo aktivního plynu. Drát je podáván podávacími kladkami 
umístěnými v podavači a vlastním hořáku. Proudová hustota je u metody MAG 
nejvyšší u všech obloukových metod svařování – až 600 A.mm-2. Svařovací 
proudy se pohybují od 30 A do 800 A, záleží na druhu a tloušťce svařovaného 
materiálu. Díky vysokým proudům dosahují svařovací rychlosti hodnoty 150 m.s-

1. Ochranná atmosféra se volí dle druhu svařovaného materiálu. Probíhající 
metalurgické reakce (oxidační a dezoxidační) ovlivňují čistotu svaru, tvar svarové 
housenky. Pro metodu MAG se jako ochranný plyn používá čistý plyn CO2, nebo 
směsné plyny s obsahem argonu. [5] 

Výhody metody MAG: 

- dobrý profil svaru a hluboký závar 

- vysoký výkon odtavení, vysoká proudová hustota 

- malá tepelně ovlivněná oblast při vysokých svařovacích rychlostech 

- vysoká efektivita 

- svařování ve všech polohách od tloušťky 0,8 mm 

b) TIG (Tungsten Inert Gas)  

Oblouk hoří mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním 
materiálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před okolní atmosférou zajišťuje 
netečný plyn o vysoké čistotě. Používá se argon, helium nebo jejich směsi. 
Přídavný materiál je podáván automaticky podavačem ve formě drátu. Dle druhu 
proudu lze svařování rozdělit na svařování hliníku, hořčíku a jejich slitin 
střídavým proudem a svařování vysokolegované oceli a mědi stejnosměrným 
proudem. Pro svařování uhlíkové oceli se metoda TIG nepoužívá z důvodu 
nebezpečí vzniku pórů ve svaru a z ekonomického hlediska. Lze svařovat            
i různorodé materiály – např. ocel s mědí. 

 Nejnovější metoda TIG svařování je impulsní svařování. Intenzita proudu se 
mění pravidelně s časem mezi dvěma proudovými hladinami – základním 
proudem Iz a impulsním proudem Ip. Základní proud Iz zajišťuje pouze ionizaci 
oblouku v čase tz. Impulsním proudem Ip v čase tp dochází k natavení svarové 
lázně a tím i přídavného materiálu. Rozměry svarové lázně definuje především 
hodnota amplitudy impulsního proudu a doba trvání pulsu. Tím je dána velice 
přesná regulace svařovacího režimu. [5] 

Výhody metody TIG: 

- svařování tenkých plechů legovaných ocelí, hliníku a jejich slitin       
(tl. 0,5 – 5 mm bez podložky) 
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- velmi dobré mechanické a plastické vlastnosti svarů 

- menší deformace – menší TOO 

- velmi dobrý vzhled svarové housenky 

c) CMT (Cold metal transfer)  

Moderní spojovací technologie. Důležitá kritéria jsou stabilita procesu, 
reprodukovatelnost, hospodárnost. Umožňuje spojení dvou různorodých 
materiálů, např. oceli a hliníku. Je to přizpůsobování metody MIG/MAG potřebám 
spojování oceli s hliníkem. CMT umožňuje řízený, téměř bezproudový přenos 
materiálu. Hliníkový základní materiál se taví společně s hliníkovým přídavným 
materiálem. Svařovací drát se přitom pohybuje v rychlých intervalech proti směru 
svého posuvu. To má za následek kontrolované uvolnění kapky, což zajišťuje 
čistý, bezrozstřikový přechod materiálu. Tyto pohyby drátu probíhají při vysoké 
frekvenci.  

Svařování CMT se provádí výhradně za použití plně digitalizovaných 
invertorových svařovacích zdrojů. Svařovací systém CMT odpovídá hardwarové 
sestavě MIG/MAG, s některými úpravami (např. vysokodynamický posuv drátu 
na hořáku). Pokud identifikuje svařovací zdroj zkrat, odstartuje zpětný pohyb 
drátu se současným poklesem svařovacího proudu. Tím dojde 
k bezrozstřikovému uvolnění kapky. Následně se rozběhne drát dopředu a celý 
proces se opakuje. [5] 

Výhody metody CMT: 

- možnost svařování oceli s hliníkem 

- výborné mechanické vlastnosti svaru 

- svařování tenkých hliníkových plechů bez svarové podložky 

- téměř bezproudový přenos materiálu, snižuje se přínos tepla 

- automatizovaný i manuální proces 

- výborný vzhled a kvalita svaru 

- rychlé, hospodárné a spolehlivé svařování 

- snížení emisí vznikajících při svařování 

Použití navržených svařovacích technologií pro jednotlivé výrobní a montážní 
operace bude určeno při návrhu Strojů a zařízení pro jednotlivá pracoviště. Pro 
začátek výroby budou pro svařování hliníku použity dvě svařovací technologie    
– CMT a TIG. Vzhledem k velkým výhodám technologie CMT oproti technologii 
TIG však bude s rostoucí sériovostí technologie TIG nahrazována technologií 
CMT. 

3.1.2 Lepení 

Lepení bude při montáži vozidla časově nejnáročnější spojovací technologie. 
Doba vytvrzování lepidel a možnost provádět další montážní operace při tvrdnutí 
lepidel bude výrazně ovlivňovat celkové zpracovatelské náklady při montáži. 
Správnou technologii lepení je pro výrobce vozidla těžké navrhnout, proto bude 
použit postup dodavatelů lepidel v oblasti automotive. Kompletní technologie 
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lepení vhodná pro vozidlo Elbee bude tedy odkoupena od výrobce průmyslových 
lepidel – společnosti Sika CZ. Lepené spoje budou využity při těchto částech 
montáže: lepení autoskel, lepení laminátů k hliníkovému rámu a lepení dvou 
laminátů. Plasty ABS v interiéru budou montovány vyměnitelnými spoji z důvodu 
zjednodušení montáže v interiéru vozidla. 

a) Lepení autoskel – technologie 1K-PUR, Sikaflex 265  

Vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretanu. Lepidlo je ve formě 
pasty nanášené ve formě housenek pro spoj tloušťky 2 mm pomocí ruční pistole. 
Čas otevření je 30 minut. Doba vytvrzování lepidla bude 12 – 16 hodin. Dobu 
vytvrzování může zkracovat vyšší teplota a vlhkost vzduchu. Výhodou použití 
technologie 1K-PUR je jednoduchá příprava, lepení v jedné operaci, díky 
vzdušnému vytvrzování úspora energie a investičních nákladů. [6] 

b) Lepení laminátů k rámu – technologie 1K-PUR, Sikaflex 252  

Vzdušnou vlhkostí vytvrzující konstrukční lepidlo na bázi polyuretanu. Lepidlo 
je ve formě pasty nanášené ve formě housenek pro spoj tloušťky 2 mm pomocí 
ruční pistole. Čas tvorby povrchové kůže je 40 minut. Doba vytvrzování lepidla je 
stejná jako u lepidla Sikaflex 265, tzn. 12 – 16 hodin. Lepené plochy dílů musí být 
suché, čisté a odmaštěné. Tvar a vzhled lepeného spoje lze po nanesení ještě 
upravovat. Výhody použití tohoto lepidla jsou stejné jako u předchozí 
technologie. [6] 

c) Lepení laminátů – technologie 1K-PUR hybridní, Sikaflex 552  

Vzdušnou vlhkostí vytvrzující konstrukční lepidlo na bázi hybridního 
polyuretanu. Lepidlo je ve formě pasty nanášené ve formě housenek pro spoj 
tloušťky 2 mm pomocí ruční pistole. Doba vytvrzování je delší než u technologie 
1K-PUR – až 24 hodin. Před lepením musí být spojované plochy suché a čisté.  

Jednotlivá lepidla budou používána na pracovišti lepení, popř. na hlavním 
montážním pracovišti. Vzhledem k době vytvrzování lepidel (8 – 16 hodin) budou 
na těchto pracovištích použity upínky pro fixaci lepených spojů. [6]  

3.2 Stroje a za řízení 
Montážní technologie, především svařování a lepení byly navrženy 

v podkapitole 4.1. Pro proveditelnost montáže bude v souladu s montážními       
a výrobními postupy navržena výbava pracovišť, kde budou použity stroje           
a zařízení, speciální nářadí, nebo měřící a kontrolní zařízení – bude popsána 
výbava hlavního montážního pracoviště a svařovacích pracovišť. Ostatní 
pracoviště - pomocné montážní, pomocné zámečnické nebo pracoviště pro 
lepení budou vybavena jednoduše pracovními stoly, montážními stoly nebo 
dílenskými vozíky bez použití strojů a zařízení. 

3.2.1 Montážní pracovišt ě   

Na hlavním montážním pracovišti budou probíhat všechny operace finální 
montáže, vyjma závěrečných kontrolních operací. Pro manipulaci s montovaným 
výrobkem bude pracoviště vybaveno zvedacím zařízením. Pro ustavení vozidla 
na zvedáku bude potřeba navrhnout speciální montážní přípravek. Na podvozku 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   21  

 

 

vozidla nebudou montovány žádné díly, přípravek tedy nemusí být 
polohovatelný.  

 
           Obr. 3.1 – Zvedací zařízení [7] 

Dvousloupový zvedák automobilový QJJ 3-2: [7] 

Elektromechanický zvedák. Nosnost 3 000 kg, pohon motorem 3 kW, 400 V, 
50 Hz. Vzdálenost mezi sloupy 2 450 mm, max. zdvih 1 800 mm, výška 
zdvihacího ramene nad podlahou 150 mm, vzdálenost středu opěrky od středu 
otočného čepu u zasunutého krátkého ramene je 680 mm, vysunutého 980 mm, 
pro delší rameno jsou tyto hodnoty zasunuté 910 mm, vysunuté 1 370 mm, výška 
opěrek max. 60 mm – stavitelná, doba zdvihu 70 s +/- 10, doba klesání 60 s +/- 
10. Rozměry držáku ramen: 130x140 mm. Vnější rozměry: 1 400 × 3 160 × 2 556 
mm. [7] 

3.2.2 Svařování hliníku 

Na svařovacím pracovišti hliník budou svařovány všechny hliníkové 
konstrukce vozidla - rám základní, oblouk rámu, rám předních dveří, rám 
nárazníku, rám bočních oken. Všechny konstrukce budou svařovány ve 
svařovacích přípravcích. Pracoviště bude situováno vedle svařovacího pracoviště 
pro ocel a pomocného zámečnického pracoviště. Bude vybaveno dvěma 
svářečkami – TIG a CMT. Svářečka TIG bude volena z řady Fronius Magic Wave. 
Vzhledem k investičním nákladům a potřebným svařovacím proudům bude zvolen 
nejnižší model 1700. Svářečka CMT bude volena z řady Fronius 
TransPulsSynergic. Z důvodu snížení investičních nákladů bude zvolen nejnižší 
model 3200. Dále bude pracoviště vybaveno odsávacím zařízením pro snížení 
emisí vznikajících při svařování hliníku. Bude použit filtrační systém Filtermax od 
společnosti Nederman. Filtrační systém se osvědčil při používání na svařovně. 
Svařovací přípravky budou uloženy na stejném místě jako přípravky pro svařování 
oceli.  

TIG - Svářečka Fronius Magic Wave 1700: [8] 

- Svářečka bude pořízena v sériovém vybavení a dálkovým 
regulátorem z nadstandardní výbavy 
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- Základní části svářečky jsou svařovací zdroj, chladicí modul, hořák   
a zemnící kabely. 

Tab. 3.1 - Technické parametry Svářečky Fronius Magic Wave 1700 [8] 
Svařovací zdroj  MW 1700 Chladicí modul  FK 2200 

Síťové napětí 230 V Chladicí výkon Q = 
max. + 40 

500 W 

Účiník 0,99 Max. průtok 3 l/min 

Rozsah svařovacího 
proudu 

WIG 3 – 170 A Množství chladicí 
náplně 

1,5 l 

Elektrode 10 – 140 A Krytí IP 23 

Svařovací proud při 
zatížení 

35 % 170 A Rozměry 540x180x180 

60 % 130 A 
Hmotnost bez 

obsahu 
6,6 kg 

100 % 100 A   
Napětí naprázdno 88 V   

Pracovní napětí 
WIG 10,1 – 16,8 V   

Elektrode 20,4 – 25,6 V   
Krytí IP 23   

Rozměry 485x180x344 mm   
Hmotnost 15 kg   

 
Obr. č. 3.2 – Svářečka technologie TIG [8] 

CMT - Svářečka Fronius TransPulsSynergic 3200: [8] 

- Svářečka bude pořízena v sériovém vybavení a dálkovým 
regulátorem z nadstandardní výbavy 

- Základní části svářečky jsou svařovací zdroj, chladicí modul, hořák, 
kladkový systém, podavač drátu, zemnící kabely, dálkový regulátor, 
vozík a řídící software. 

Tab. 3.3 – Technické parametry Svářečky Fronius TransPuls Synergic 3200 [8] 

Svařovací zdroj  TPS 3200 Podavač drátu VR 2000 Chladicí 
modul FK 4000 

Síťové napětí 3 x 400 V Průměr drátu 0,8 – 1,6 mm 
Chladicí výkon 
při Q = 1 l/min 

+40°C/900 W  

Účiník 0,99 (320 A) 
Posuvová 
rychlost 

0,5 – 22 
m.min-1 

Max. průtok 1,6 l/min 

Rozsah 
svařovacího 

proudu 
3 – 320 A Hmotnost  9 kg 

Množství 
chladicí 
náplně 

5,5 l 

Svařov. 
proud 

při 
zatížení 

40% ED 320 A Rozměry 520x320x315 
mm Hmotnost  14,1 kg 

50% ED -   Krytí IP 23 

60% ED -   Rozměry 700x280x250 
mm 

100% ED 210 A 
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Pracovní 
napětí 

14,2 – 30 V 

Krytí IP 23 
Hmotnost  34,6 kg 

Rozměry  625x290x475 
mm 

 

 
Obr. č. 3.3 – Svářečka technologie CMT [8] 

Filtrační systém Nederman Filtermax C25: [9] 

- Modulární filtrační systém se snadnou instalací a vysokou kapacitou 
systému 

- Skládá se z filtrační jednotky (ventilátor, filtry a řídící panel)              
a příslušenství (tlakoměr, regulátor tlaku, speciální filtry) 

 
Obr. č. 3.4 – filtrační systém Nederman C25 [9] 

3.2.3 Svařování oceli 

Pracoviště bude využito pro svařování všech ocelových konstrukcí vozidla      
– ramen přední nápravy a jejich podskupin a svařence zadní nápravy a její 
podskupiny. Z ekonomických důvodů bude pracoviště vybaveno svářečkou MAG. 
Svářečka bude volena z modelové řady Vario Star. Vzhledem k tomu, že postačí 
malé svařovací proudy a z důvodu snížení investičních nákladů bude využit opět 
nejnižší model – Vario Star 1500. Z pracoviště budou dostupné svařovací 
přípravky i pomocné zámečnické pracoviště pro dokončovací operace. Pracoviště 
bude vybaveno buďto stejným filtračním systémem jako pracoviště pro ocel, nebo 
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v případě potřeby snížení investičních nákladů bude použito levnější mobilní 
filtrační zařízení Nederman Filtercart. 

MAG – Svářečka Fronius Vario Star 1500: [8] 

- Svářečka bude pořízena v sériové výbavě 
- Základní části svářečky je svařovací zdroj s podavačem drátu 

Tab. 3.4 – Technické parametry Svářečky Fronius Vario Star 1500 [8] 
Svařovací zdroj  VS 1500 
Síťové napětí 3 x 230 V 

Účiník 0,95 (500 A) 
Rozsah svařovacího proudu 35 – 500 A 

Svařov. proud při zatížení 

30%  500 A 

35%  - 

40%  - 

60%  360 A 

100%  280 A 

Napětí naprázdno 54 V 
Pracovní napětí 15,8 – 39 V 

Počet přepínaných stupňů 4 x 7 
Krytí IP 23 

Hmotnost  34,6 kg 
Rozměry  890x460x945 mm 

Podavač drátu je součástí zdroje 

Průměr drátu 0,8 – 1,6 mm 
Posuvová rychlost 0 – 18 m.min-1 

 
Obr. č. 3.5 – Svářečka Fronius Vario Star 1500 [8] 

3.3 Speciální ná řadí 
Pro svařování hliníkových i ocelových svařenců a pro montáž velkých skupin 

byly v rozboru současného stavu odhadnuto, že bude potřeba 15 svařovacích 
přípravků a dva montážní přípravky.  

Konstrukci a výrobu jednoduchých svařovacích přípravků je schopen zajistit 
výrobce vozidla ve vlastní nástrojárně. Konstrukce složitějších přípravků bude 
kvůli nedostatečné vybavenosti a výrobní kapacitě zadána specializované 
nástrojárně. Náklady na speciální nářadí budou zahrnuty do celkových 
investičních nákladů. 

V rámci technologického projektu budou navrženy pouze základní přípravky  
- pro svaření hlavního rámu, pro svaření zadní nápravy a pro svaření náboje kol. 
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Obr. 3.6 – Svařovací přípravek pro zadní nápravu 

 
Obr. č. 3.7 – Svařovací přípravek pro náboj kol 

 
Obr. č. 3.8 – Svařovací přípravek pro rošt základního rámu 

Výkresy sestav jednotlivých přípravků budou uvedeny v příloze 4 – Svařovací 
přípravky. 
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3.4 Skladování a manipula ční technika 
Logistika, skladování a manipulace s materiálem bude rozdělena na dvě 

části – ložné jednotky a manipulační technika. Ložné jednotky budou využívány 
při vlastní předvýrobě, kooperacích a skladování ve vstupním skladu na montáži, 
manipulační technika bude využívána při montáži a expedici. 

  
3.4.1 Přepravní prost ředky 

Z důvodu malé sériovosti výroby, malé hmotnosti vyráběných dílů, úspory 
ploch při skladování a úspory pořizovacích nákladů budou použity jednoduché 
plastové KLT boxy. Jejich používání se výrobci vozidla osvědčilo při 
dodavatelství lisovaných dílů pro elektrotechnický průmysl. Budou použity ve více 
variantách podle potřebných rozměrů a hmotnosti. Pro spojovací materiál budou 
použity KLT boxy se zkosením. Jejich počet bude záviset na velikosti výrobní 
série. Budou doplněny dřevěnými europaletami, které je možno vyrábět přímo na 
potřebný rozměr. Dřevěné europalety o standardních rozměrech budou 
využívány zejména při manipulaci v dílně montáže. 

KLT boxy budou ve vstupním skladu uloženy na paletovém regálu. Paletové 
regály jsou rozebíratelné, lehko přemístitelné, je možno je zakoupit v obchodní 
síti, je možno je vyrobit ve vlastní režii. Jejich rozměry budou voleny podle 
prostor ve vstupním skladu, podle potřeby skladovacích ploch. Při větší sériovosti 
výroby bude možno zvážit úsporu skladovacích ploch nákupem regálů na 
pneumatiky. 

                         
        Obr. č. 3.9 – KLT box [10]                            Obr. č. 3.10 – Paletový regál [11]                             

3.4.2 Manipula ční technika 

Pro potřeby manipulace s materiálem při příjmu na sklad a při expedici 
připraveného vozidla bude využíván čelní vysokozdvižný vozík. Navržen bude 
provozně spolehlivý vozík Jungheinrich DFG 320.  

Tab. 3.5 – Technické parametry VZV Jungheinrich DFG 320 [12]                             

Označení 
pohon diesel 

Nosnost [kg] 2000 

Hmotnosti 
Vlastní hmotnosti [kg] 3280 

Osové zatížení s břemenem vpředu/vzadu [kg] 4600/680 

Základní rozměry 

Zdvih [mm] 3300 

Celková délka [mm] 3406 

Celková šířka [mm] 1080 

Rozměry vidlí [mm] 40/100/1150 
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Výkonnostní údaje 
Rychlost jízdy s/bez břemene [m/s] 18/18,8 

Provozní brzda mech./hydr. 

V - Motor 

Výrobce motoru/typ Mitsubuishi S4Q2 

Výkon [kW] 28 

Jmenovité otáčky [min-1] 2200 

Zdvihový obsah [cm3] 2505 

Spotřeba paliva [l/h] 2,85 

 
Obr. č. 3.11 – VZV Jungheinrich DFG 320 [12]                             

Pro manipulaci s materiálem uvnitř dílny montáže bude využíván ručně 
vedený nízkozdvižný paletovací vozík Jungheinrich . Z důvodu velkého množství 
manipulačních operací ve skladě a mezi pracovišti budou v dílně k dispozici dva 
vozíky. 

Tabulka č. 3.6 – technické parametry paketovacího vozíku Jungheinrich AM 2200 [12]                             
Nosnost 2200 kg 

Výška zdvihu 124 mm 
Délka vidlic 1207 mm 
Rozteč vidlic 520 mm 

Minimální výška 75 mm 
Vlastní hmotnost 59 kg 

 
Obr. č. 3.12 – paletovací vozík [12]               
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4. VARIANTY Ř
A VÝBĚR DOPORU
V předchozích kapitolách byly 

a byla navržena technologie výroby 
Vzhledem k nutným inovacím výrobku a racionalizaci výroby budeme p
projektování výrobního systému
roky. V této kapitole b
výroby dílů, montáže, logistiky a manipulace s
kapacitní bilanci strojů
údaje o technické příprav
investičních nákladů pro jednotlivé varianty a nakonec volbu 

4.1 Kusová výroba
Základní výrobní série. 

bude v podstatě stejná jako v
výroby nebude technologický projekt zabývat.

4.2 Malosériová výroba
Předpokládaný objem výroby p

Základní návrh organizace mo
získaných při prototypové výrob

Obr. č. 4.1 

4.2.1 Předvýroba díl

Výroba dílů z vlastní výroby bude nadále probíhat v
a 2 – obrobna. Oproti kusové výrob
racionalizace. Při výrob
plazmou (pouze pro složité tvary). Více 
nižší provozní náklady

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

VARIANTY ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 
R DOPORUČENÉ VARIANTY 

edchozích kapitolách byly shrnuty výchozí podklady pro návrh projektu 
a byla navržena technologie výroby vhodná pro výrobní a montážní postupy

nutným inovacím výrobku a racionalizaci výroby budeme p
výrobního systému sestavovat střednědobý plán na období 2 

této kapitole budou hrubě popsány údaje o plánu výroby, technologii 
, montáže, logistiky a manipulace s materiálem, p

kapacitní bilanci strojů a zařízení, pracovníků a ploch, dispozič
technické přípravě výroby, organizaci a řízení výroby

ů pro jednotlivé varianty a nakonec volbu varianty 

Kusová výroba  
Základní výrobní série. Předvýroba, montáž, logistika, 

 stejná jako v současném stavu. Proto se návrhem kusové 
výroby nebude technologický projekt zabývat. 

Malosériová výroba  
edpokládaný objem výroby při malosériové výrobě 50 

Základní návrh organizace montáže. Návrh bude vycházet ze zkušeností 
i prototypové výrobě a při výrobě prvních kusů.  

č. 4.1 – Sankeyův diagram procesu výroby vozidla Elbee

ředvýroba díl ů 

vlastní výroby bude nadále probíhat v provozech 1 
Oproti kusové výrobě však bude možné provést tyto 

ři výrobě výlisků bude méně využíváno technologie pálení 
plazmou (pouze pro složité tvary). Více bude využíván vysekávací lis, kde jsou 
nižší provozní náklady. Obráběné součásti budou nadále vyráb
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EŠENÍ TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU 

výchozí podklady pro návrh projektu   
vhodná pro výrobní a montážní postupy. 

nutným inovacím výrobku a racionalizaci výroby budeme při 
dobý plán na období 2 – 3 

 popsány údaje o plánu výroby, technologii 
materiálem, předpokládanou 

ziční řešení, základní 
ízení výroby, hrubé zhodnocení 

varianty řešení. 

edvýroba, montáž, logistika, organizace a řízení 
asném stavu. Proto se návrhem kusové 

ě 50 – 500 kusů/rok. 
Návrh bude vycházet ze zkušeností 

 

 
v diagram procesu výroby vozidla Elbee 

provozech 1 – lisovna    
 však bude možné provést tyto 

 využíváno technologie pálení 
ysekávací lis, kde jsou 

ásti budou nadále vyráběny na trojosé 
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CNC frézce. Pro úpravu profilů bude možno pořídit např. CNC pásovou pilu, za 
předpokladu, že bude její kapacita vytížena náhradním výrobním programem. 
Ostatní díly - lamináty, ABS plasty, technologicky náročné sestavy (např. 
převodovka), složitě tvářené díly nebo ráfky kol budou dál zadávány do 
kooperace. Při svařování bude technologii TIG pro svařování hliníku nahrazovat 
výhodnější technologie CMT. Dlouhodobým cílem potom bude snížení pracnosti 
svařování, tzn. využití technologie CMT jak pro svařování oceli, tak pro svařování 
hliníku. To bude ale možné až při vyšší sérii. Poměr dílů z vlastní výroby tedy 
zůstane v malosériové výrobě v podstatě stejný. 

4.2.2 Logistika, skladování a manipulace s materiál em  

Při řešení technologického projektu budou možné tři varianty řešení logistiky, 
skladování, meziobjektové dopravy a mezioperační dopravy při montáži. 
Organizaci skladu a evidenci skladových zásob bude potřeba oproti kusové 
výrobě detailně naplánovat. Při řízení logistiky a skladového hospodářství bude 
nadále využíván informační software Helios Orange. Návrh bude počítat 
s přepravními prostředky a s dopravními vozíky navrženými v kapitole Podrobný 
návrh technologie. Přepravu mezi dodavatelem a výrobcem vozidla si bude 
buďto výrobce zajišťovat sám z vlastních zdrojů, nebo bude zajišťovat externě 
(např. dopravu ze zahraničí). Cílem návrhu bude zvolit variantu logistiky, kde 
budou nejnižší přímé náklady na materiál a mzdy, režijní náklady (energie, 
odpisy).  

a) Čtvrtletní zásoba materiálu 

- Stanovení ročního plánu výroby dle předpokládaného počtu 
objednávek. Dle údajů tohoto plánu provést jednorázově výrobu dílů ve 
vlastní výrobě, jednorázově provést kooperace a jednorázově provést 
nákup dílů. Např. pro rok 2011 bude předpokládaný objem výroby 100 
ks. Před koncem roku 2010 tedy naplánována výroba vlastních dílů, 
kooperace i nákup tak, aby dodávka materiálu došla do vstupního 
skladu montáže jednou za kvartál. 

Výhody - menší nároky na logistiku, řízení výroby, vstupní kontrolu 

- nižší náklady na meziobjektovou manipulaci 

- nižší náklady na logistiku (doprava dodavatel – odběratel) 

- lepší možnost snížení přímých nákladů na materiál 

Nevýhody - velké nároky na vstupní sklad (kapacita, klimatické 
podmínky ve skladu, atd.) 

- vysoké náklady skladování (přepravní prostředky, 
skladové zásoby) 

- potřeba hotovosti pro nákup dílů 

b) Měsíční zásoba materiálu 

- Vlastní výrobu, které je poměrně malé množství, lze provést 
jednorázově jako u varianty a). Kooperace a nakupované díly se budou 
objednávat např. čtvrtletně.  
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Výhody - oproti variantě a) potřeba pouze 30% kapacity skladu 

-  v případě dodavatelsko-odběratelské smlouvy stejná možnost 
snížení přímých nákladů na materiál jako u předchozí varianty 

Nevýhody – vyšší náklady na logistiku 

c) Dodávky „Just in time“ 

- Dodávky z vlastní výroby, kooperací a nákupu budou proudit do 
vstupního skladu kompletně v den výroby nového kusu. Dodávky Just 
in time budou realizovány jako součást systému Kanban. 

Výhody - minimální skladové plochy 

 - minimální náklady na skladování 

Nevýhody - vysoké nároky na řízení a organizaci logistiky, řízení výroby 
a řízení jakosti 

- vysoké náklady na logistiku a meziobjektovou přepravu 

- vysoké přímé náklady na mzdy v rámci manipulace s 
materiálem 

4.2.3 Montáž 

Návrh dispozičního řešení dílny montáže bude obsahovat tři možné varianty 
řešení.  

a) Stacionární montáž soustředěná [13] – montáž se provádí z jednotlivých 
součástí na jednom pracovním místě (automobilní zvedák s přípravkem) 
jednou skupinou pracovníků. Na Hlavním montážním pracovišti bude 
probíhat kompletní montáž vozidla. Bude zde jedno univerzálně vybavené 
pracoviště, kde budou probíhat všechny montážní operace, včetně lepení. 
Svařování bude prováděno jako v prototypové výrobě na svařovně 
v provozu 1. Svařovací technologie – pro ocel MAG, pro hliník TIG. 

Výhody - změna výrobního programu neovlivní montáž 

Nevýhody - vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků 

    - velké nároky na plochu pracoviště (odkládací prostory pro 
jednotlivé části) 

    - dlouhá průběžná doba montáže 

    - špatná organizace práce, malá produktivita 

    - snížení kvality zpracování (všechny operace na jednom 
pracovišti) 

b) Stacionární montáž rozčleněná [1], [13] – výrobek je rozčleněn na 
jednotlivé montážní celky v souladu s montážním schématem                   
a s přihlédnutím k objemu práce v montážní operaci. Předmontáž 
jednotlivých celků je souběžná, konečnou montáž provádí zvláštní 
skupina pracovníků. Montážní operace jsou určeny normou času, 
v časové návaznosti jednotlivých operací je určitá časová mezera. Při 
tomto řešení bude montáž rozčleněna na devět pracovišť. Vstupní sklad, 
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Svařovací pracoviště ocel, svařovací pracoviště hliník, Pomocné 
zámečnické pracoviště, Pomocné montážní pracoviště, Pracoviště lepení, 
Hlavní montážní pracoviště, Kontrolní pracoviště a Expedice. Pracoviště 
budou situována tak, aby montáž probíhala ve směru technologického 
toku materiálu, tzn. od vstupního skladu po hlavní montážní pracoviště. 
Svařovací technologie – pro ocel MAG, pro hliník CMT. 

Výhody - oproti variantě a) lepší organizace práce,  

  - snížení průběžné doby montáže 

  - větší využití specializace pracovníků 

Nevýhody - vyšší režijní náklady (větší spotřeba energie) 

c) Stacionární montáž rozčleněná 2 - stejná jako varianta b), operace 
svařování ale nebudou prováděny v areálu montáže, ale na svařovně 
v provozu 1. Tato varianta bude použita v případě, že na montáži nebude 
plně využita kapacita svářeček.  

Výhody - snížení nákladů na meziobjektovou manipulaci (lakování ihned 
po svařování, není potřeba přepravovat ocelové svařence 
z montáže do lakovny a zpět). 

Nevýhody - zhoršení komunikace mezi svářeči a montážními pracovníky 
(možné zhoršení kvality finálního výrobku). 

4.2.4 Organizace a řízení 

Počet montážních pracovníků v sériové výrobě bude výrazně vyšší než při 
kusové výrobě. Původní specializovaní pracovníci, kteří budou zkušenosti 
s montážními pracemi v prototypové a kusové výrobě mohou být instruktory pro 
práce na jednotlivých pracovištích. Montáž nebude mít pevný takt, takže při 
některých operacích mohou vznikat prostoje. Bude proveden časový rozbor 
montáže, na základě kterého budou časové prostoje řešeny buďto přesuny 
pracovníků, nebo zvýšením směnnosti na vytížených místech. ITA pracovníci, 
kteří budou chod montáže zajišťovat, budou začleněni do jednotlivých úseků 
v podnikové organizační struktuře (úsek logistiky, úsek TPV, úsek řízení výroby, 
úsek kvality, úsek ekonomiky). 

Pro zajištění požadované kvality celého procesu od objednávky materiálu až 
po expedici finálního vozidla bude podle podnikových směrnic rámcově zaveden 
systém řízení jakosti ISO 9001:2009. Pro řízení celého projektu bude využíván 
firemní informační software Helios Orange (moduly Oběh zboží, Technická 
příprava výroby, Řízení výroby, Účetnictví). Bude vhodné rozšířit tyto moduly      
o možnosti sledování průběhu zakázky a kapacitní plánování. Pro podporu TPV 
bude navržen CAD systém Autodesk Inventor. 

4.2.5 Investi ční náklady 

Budou se skládat z nákladů na vybavení skladů, manipulační prostředky, 
nákladů na výbavu pracovišť, nákladů na ITA pracovníky, nákladů na 
počítačovou podporu technologie (CAD Autodesk Inventor, rozšíření modulů 
Helios Orange). 
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4.3 Sériová výroba 
Objem výroby tisíce kusů. Zvýšení poměru dílů z vlastní výroby k celku z 30 

% na 40 – 50 %. Racionalizace výroby a větší objem výroby umožní vyrábět 
např. ráfky kol, složitě tvářené díly nebo lamináty. Technologie svařování pouze 
CMT.  

Reorganizace rozšíření provozu montáže. Zvětšení skladových ploch, změna 
organizace montáže ze stacionární na pohyblivou. Změna organizace řízení 
projektu. Vznikne organizační struktura pro výrobu vozidla Elbee, která bude 
včleněna do organizační struktury podniku, např. v rámci divize. Vysoké 
investiční náklady na přestavbu areálu a mechanizaci výroby. 

Vzhledem k současnému stavu a předpokládanému prodeji vozidla bude 
nejpravděpodobnější varianta Malosériová výroba. Podrobný návrh malosériové 
výroby bude zpracován pro tyto varianty. Logistika, skladování a manipulace 
s materiálem, varianta b), protože přináší nejvíce výhod a je finančně dostupná. 
Pro návrh montáže bude zvolena varianta b), protože při předpokládané sérii 
bude přinášet nejvýhodnější poměr výrobní kapacity a investičních nákladů. 

5. PODROBNÝ NÁVRH MALOSÉRIOVÉ VÝROBY 
V této kapitole budou detailně propracovány časové rozbory jednotlivých 

pracovišť, z nich poté bude proveden kapacitní propočet, který určí počet 
pracovišť, potřebné plochy a potřebný počet pracovníků. Rozmístění pracovišť 
bude provedeno některou z metod sestavování návrhu. Bude proveden hrubý 
výpočet kapacity vstupního skladu. Dále bude navrženo dispoziční řešení dílny 
montáže. Nakonec bude navržen způsob organizace a řízení. 

Postupový graf montáže – příloha 6. 

5.1 Časový rozbor 
Časový rozbor bude proveden dle údajů z navržených montážních postupů. 

Montážní operace probíhající na jednotlivých pracovištích budou prováděny 
postupně tak, aby odpovídaly průběhu prací při finální montáži. 

5.1.1 Svařovací pracovišt ě ocel 

Obr. 5.1 – Časový rozbor svařovacího pracoviště ocel 
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5.1.2 Svařovací pracovišt ě hliník 

Obr. 5.2 – Časový rozbor svařovacího pracoviště hliník 

5.1.3 Pomocné záme čnické pracovišt ě 

Pracoviště bude využíváno průběžně pro úpravu a začištění svarů, 
především po svařování oceli metodou MAG. Z časového rozboru vyplývá, že 
pro práce na pomocném montážním pracovišti budou k dispozici tito pracovníci: 
dva svářeči, pracovníci pomocného montážního pracoviště. 

5.1.4 Pomocné montážní pracovišt ě 

Obr. 5.3 – Časový rozbor pomocného montážního pracoviště 

5.1.5 Pracovišt ě lepení 

Obr. 5.4 – Časový rozbor pracoviště lepení 
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5.1.6 Hlavní montážní pracovišt ě 

Obr. 5.5 – Časový rozbor hlavního montážního pracoviště 
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5.2 Kapacitní propo čet  
Kapacitní propočet bude vycházet z časových rozborů. Pro svařovací            

a předmontážní pracoviště bude vypočítán počet kusů, které je možné na jednom 
pracovišti vyrobit. Podle výpočtů z těchto pracovišť bude vypočítán potřebný 
počet pracovišť finální montáže. Celý proces pak bude nastaven tak, aby montáž 
probíhala s volným taktem. 

5.2.1 Roční využitelné časové fondy  

a) Roční fond ručního pracoviště[13] 

Er = (365-52-52-8)·7,5 = 1897 hod·rok-1 (platné pro rok 2010)  

Er …efektivní fond ručního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1] 

b) Roční fond strojního pracoviště [13] 

Es = Er - (0,08)·Er = 1897 – 0,08·1897 = 1745 hod.rok-1  

Es …efektivní fond strojního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1] 

c) Roční fond dělníka [13] 

Ed = Er – (20+15)·7,5 = 1897 – 262,5 = 1634 hod·rok-1  

Ed … efektivní časový fond dělníka [hod·rok-1] 

d) Směnnost 

Směnnost strojních pracovišť ss – 1 

Směnnost ručních pracovišť sr – 1 

e) Koeficient překračování norem kpn = 1,1 

5.2.2 Počet kus ů vyrobitelných na jednom p ředmontážním pracovišti za 
směnu  

a) Svařovací pracoviště ocel [13] 

N�� = 60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn
t�

= 60 ∙ 1 ∙ 1745 ∙ 1 ∙ 1,1
385 = 299 ks 

Nsk … počet kusů, které lze na jednom pracovišti vyrobit [ks], 
Es … efektivní fond strojního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
ss … směnnost strojního pracoviště [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
tk … kusový čas na pracovišti [min]. 
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b) Svařovací pracoviště hliník [13] 

N�� = 60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn
t�

= 60 ∙ 1 ∙ 1745 ∙ 1 ∙ 1,1
390 = 295 ks 

Nsk … počet kusů, které lze na jednom pracovišti vyrobit [ks], 
Es … efektivní fond strojního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
ss … směnnost strojního pracoviště [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
tk … kusový čas na pracovišti [min]. 

c)  pomocné montážní pracoviště [13] 

N�� = 60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn
t�

= 60 ∙ 1 ∙ 1897 ∙ 1 ∙ 1,1
315 = 397 ks 

Nsk … počet kusů, které lze na jednom pracovišti vyrobit [ks], 
Er … efektivní fond ručního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
Sr … směnnost ručního pracoviště [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
tk … kusový čas na pracovišti [min]. 

d) Pracoviště lepení [13] 

N�� = 60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn
t�

= 60 ∙ 1 ∙ 1897 ∙ 1 ∙ 1,1
175 = 715 ks 

Nsk … počet kusů, které lze na jednom pracovišti vyrobit [ks], 
Er … efektivní fond ručního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
sr … směnnost ručního pracoviště [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
tk … kusový čas na pracovišti [min]. 

Vzhledem k potřebě výpomoci pracovníků mezi jednotlivými pracovišti a 
z důvodu využití pracovníků na pomocných pracovištích bude počet kusů 
vyrobených na předmontážních pracovištích oproti kapacitnímu propočtu omezen 
na 255 ks·rok-1. To odpovídá jednomu vozidlu za směnu. 

e) Počet hlavních montážních pracovišť [13] 

P�� = t� ∙ N
60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn = 780 ∙ 255

60 ∙ 1897 ∙ 1 ∙ 1,1 = 1,55 → 2 pracoviště 

Pth … teoretický počet pracovišť, které budou potřeba pro roční objem 
výroby [-], 

N … počet kusů [ks], 
Er … efektivní fond ručního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
sr … směnnost ručního pracoviště [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
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tk … doba montáže 1 ks [min]. 

f) Využití hlavního montážního pracoviště [13] 

η�&' = P��
P��

∙ 100 = 1,53
2 ∙ 100 = 76,5% 

ɳ … využití pracovišť finální montáže [%], 
Pth … teoretický počet pracovišť finální montáže, které budou potřeba 

pro roční objem výroby [-], 
Psk … skutečný počet pracovišť finální montáže, které budou potřeba 

pro roční objem výroby [-]. 

5.2.3 Počet pracovník ů  

a) Evidenční počet výrobních dělníků předmontážních pracovišť strojních  

D*+� = P� ∙ t� ∙ N��
60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn ∙ E�

E,
= 2 ∙ 450 ∙ 255

60 ∙ 1745 ∙ 1 ∙ 1,1 ∙ 1745
1634 = 2,08 ≅ 2 pracovníci 

Devs … počet evidenčních dělníků strojních [-], 
Ps … počet strojních pracovišť [-], 
ts … doba směny [min], 
Nsk … počet kusů, které lze na jednom pracovišti vyrobit [ks], 
Es … efektivní fond strojního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
ss … směnnost strojní [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
Ed … efektivní časový fond dělníka [hod·rok-1]. 

b)      Evidenční počet výrobních dělníků předmontážních pracovišť ručních[13] 

D*+� = P� ∙ t� ∙ N��
60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn ∙ E�

E,
= 2 ∙ 450 ∙ 255

60 ∙ 1897 ∙ 1 ∙ 1,1 ∙ 1897
1634 = 2,12 ≅ 2 pracovníci 

Devr … počet evidenčních dělníků ručních [-], 
Pr … počet ručních pracovišť [-], 
ts … doba směny [min], 
Nsk … počet kusů, které lze na jednom pracovišti vyrobit [ks], 
Er … efektivní fond ručního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
sr … směnnost ruční [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
Ed … efektivní časový fond dělníka [hod·rok-1]. 

c) Evidenční počet pracovníků hlavního montážního pracoviště [13] 

D*�&' = P� ∙ t� ∙ N��
60 ∙ E� ∙ s� ∙ kpn ∙ E�

E,
= 2 ∙ 780 ∙ 255

60 ∙ 1897 ∙ 1 ∙ 1,1 ∙ 1897
1634 = 3,68 ≅ 4 pracovníci 

Devr … počet evidenčních dělníků ručních [-], 
Pr … počet ručních pracovišť [-], 
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ts … doba směny [min], 
Nsk … počet kusů [ks], 
Er … efektivní fond ručního pracoviště v jedné směně [hod·rok-1], 
sr … směnnost ruční [-], 
kpn … koeficient překračování norem [-], 
Ed … efektivní časový fond dělníka [hod·rok-1]. 

d) Pomocný a obslužný personál  

V dílně montáže bude jeden manipulační pracovník, jeden pracovník údržby, 
jeden skladník.  

Devp = 3 

Devp … Dělníci evidenční pomocní 

e) Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

Technolog, konstruktér, pracovník jakosti, vedoucí provozu, mistr provozu, 
nákupčí, marketingový pracovník, projektový manažer. 

ITA = 8 

ITA … počet inženýrsko-technických a administrativních pracovníků 

f) Celkový počet pracovníků [13] 

Pc = Devs + Devr + Dehmp + Devp + ITA = 2 + 2 + 4 + 3 + 8 = 19 pracovníků 

Pc … počet pracovníků celkem. 

5.2.4 Výpočet ploch 

a) Výrobní plocha [13] 

Pro svařovací pracoviště a předmontážní pracoviště je počítáno s plochou 
12m2, pro pracoviště lepení s plochou 20 m2, pro hlavní montážní pracoviště 
s plochou 25 m2. 

F+ = 2 ∙ F� + 2 ∙ F& + F1 + 2 ∙ F�& + F� = 2 ∙ 12 + 2 ∙ 12 + 20 + 2 ∙ 25 + 25 = 143 m3 

Fv … výrobní plocha [m2], 
Fs … plocha svařovacích pracovišť [m2], 
Fm … plocha předmontážních pracovišť [m2], 
Fl … plocha pracoviště lepení [m2], 
Fhm … plocha hlavních montážních pracovišť [m2], 
Fs … plocha kontrolního pracoviště [m2]. 

b) Plocha vnitřních dopravních cest [13] 

F,4 = 0,3 ∙ F+ = 0,3 ∙ 143 = 43m3 

Fdc … plocha vnitřních dopravních cest [m2]. 
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c) Plocha údržby [13] 

Fú = 0,1 ∙ F+ = 0,1 ∙ 143 = 15 m3 

Fú … plocha údržby [m2]. 

d) Plocha správní [13] 

Je předpokládána plocha 5 m2 na ITA pracovníka. Vypočtená správní plocha 
bude zvětšena o 40% (chodby, schodiště, atd.). 

F�'� = 6ITA ∙ 5: ∙ 1,4 = 68 ∙ 5: ∙ 1,4 = 56 m3 

Fspr … plocha správní [m2], 
ITA … počet Inženýrsko-technických a administrativních pracovníků [m2]. 

5.2.5 Skladová zásoba a plocha skladu  

a) Skladová zásoba dílů z vlastní výroby, kooperací a nakupovaných dílů 

Z, = <c
2 + p' + t=> ∙ s? = @1

2 + 0 + 35A ∙ 400 = 14 200 kg 

Zd … skladová zásoba [kg], 
c … dodávková lhůta jednotlivých dílů [den], 
pp … pojistná zásoba [den], 
tz … technologická zásoba [den], 
sj … jednodenní spotřeba materiálu [kg·den-1]. 

b) Počet manipulačních jednotek  

Budou použity plastové KLT boxy o rozměrech 800x600x400 mm. Uloženy 
budou na dřevěných europaletách. 

n&? = Q
q ∙ k = 14200

50 ∙ 0,75 = 380 

nmj … počet manipulačních jednotek  
Q … hmotnost skladovaného materiálu [kg], 
q … nosnost KLT boxu [kg], 
k … předpokládané využití ložného objemu [-]. 

c) Celkový počet přepravních jednotek [3] 

Z důvodu oběhu zboží mezi skladem a výrobcem (dodavatelem) bude 
celkový počet přepravních jednotek dle následujícího vzorce: 

n' = n&? ∙ E1 + k'F = 380 ∙ 61 + 0,3: = 494 ks 

np … celkový počet přepravních jednotek [ks], 
kp … součinitel, závisí na době oběhu (0,2÷0,5) [-]. 
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d) Skladovací plocha [3] 

S' = V� ∙ a ∙ b
VJ ∙ i ∙ k=

= 95 ∙ 2,7 ∙ 1
2,56 ∙ 3 ∙ 0,7 = 48 m3 

Sp … plocha skladu [m2], 
Vs … objem skladovaného materiálu [m3], 
a … šířka buňky [m], 
b … hloubka buňky [m], 
Vb … objem buňky [m3], 
i … počet buňek ve sloupci [-], 
kz … součinitel zaplnění buňky [-]. 

g) Dopravní plocha ve skladu 

Ve skladu bude k dispozici plocha 180 m2, pro skladování bude využita 
plocha cca 50 m2, ostatní plochy budou tvořit dopravní cesty, popř. plochu pro 
volné uložení. 

5.3 Dispozi ční řešení 
Dispoziční řešení bude obsahovat návrh rozmístění pracovišť a výkres dílny 

montáže.  

5.3.1 Rozmíst ění pracoviš ť 

Návrh rozmístění pracovišť bude proveden podle metody trojúhelníkového 
hodnocení vztahů. Metoda hodnotí vztahy mezi jednotlivými pracovišti na 
základě zvolených kritérií [3]. Hodnocená kritéria budou dvě - materiálový tok    a 
spolupráce pracovníků. Postup metody: vypracování trojúhelníkové tabulky 
vztahů a grafické znázornění vztahů [3]. 

Tab 5.1 – Trojúhelníková tabulka vztahů [3] 
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Tab. 5.2 – Hodnocené vztahy a koeficienty významu [3] 

Poř. č. 
Vztahy, podle kterých se 

hodnotí 

Koef. 
relativ. 

významu 

1. materiálový tok 5 

2. spolupráce pracovníků 3 

Tab. 5.3 – Stupnice hodnocení důležitosti vztahů [3] 

Stupnice hodnocení blízkosti Stupeň 
významu 

bezpodmínečně nutná 5 

zvláště nutná 4 

důležitá 3 

blízkost se doporučuje 2 

bez zvláštních nároků na blízkost 1 

blízkost je nevýznamná 0 

blízkost je nežádoucí  - 

Tab. 5.4 – Formulář pro vyhodnocení vztahu dvojic pracovišť [3] 

Hodnocené vztahy 
Materiálový 

tok 
Spolupráce 
pracovníků 

So
u

h
rn

n
é 

vá
že

n
é 

h
o

d
n

o
ce

n
í (

sl
o

u
p

ce
 

č.
 4

+6
) 

P
o

zn
ám

ka
 Koeficient relativního významu hodnocených 

vztahů 
5 3 

P
o

řa
d

o
vé

 č
ís

lo
 

Dvojice pracovišť 

H
o

d
n

o
ce

n
í b

líz
ko

st
i 

V
áž

en
é 

h
o

d
n

o
ce

n
í 

H
o

d
n

o
ce

n
í b

líz
ko

st
i 

V
áž

en
é 

h
o

d
n

o
ce

n
í 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 vstupní sklad - kontrolní prac. 3 15 3 9 24   

2 vstupní sklad - expedice 0 0 5 15 15   

3 vstupní sklad - pom. zám. prac. 0 0 0 0 0   

4 vstupní sklad - svař. prac. ocel 5 25 0 0 25   

5 vstupní sklad - svař. prac. hliník 5 25 0 0 25   

6 vstupní sklad - pom.mont. prac. 5 25 0 0 25   

7 vstupní sklad - pracoviště lepení 2 10 0 0 10   

8 vstupní sklad - hlavní mont. prac. 5 25 0 0 25   

9 kontrolní prac. - expedice 5 25 0 0 25   

10 kontrolní prac. - pom. zám. prac. 0 0 0 0 0   

11 kontrolní prac. - svař. prac. ocel 0 0 0 0 0   

12 kontrolní prac. - svař. prac. hliník 0 0 0 0 0   

13 kontrolní prac. - pom. mont. prac. 0 0 0 0 0   
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14 kontrolní prac. - prac. lepení 0 0 0 0 0   

15 kontrolní prac. - hl. mont. prac. 5 25 5 15 40   

16 expedice - pom. zám. prac. 0 0 0 0 0   

17 expedice - svař. prac. ocel 0 0 0 0 0   

18 expedice - svař. prac. hliník 0 0 0 0 0   

19 expedice - pom. mont. prac. 0 0 0 0 0   

20 expedice - pracoviště lepení 0 0 0 0 0   

21 expedice - hlavní mont. prac. 0 0 0 0 0   

22 pom. zám. prac. - svař. prac. ocel 5 25 5 15 40   

23 pom. zám. prac. - svař. prac. hliník 0 0 5 15 15   

24 pom. zám. prac. - pom. mont. prac. 0 0 0 0 0   

25 pom. zám. prac. - prac. lepení 0 0 0 0 0   

26 pom. zám. prac. - hl. mont. prac. 0 0 0 0 0   

27 svař. prac. ocel - svař. prac. hliník 0 0 5 15 15   

28 svař. prac. ocel - pom. mont. prac. 0 0 0 0 0   

29 svař. prac. ocel - pracoviště lepení 0 0 0 0 0   

30 svař. prac. ocel - hl. mont. prac. 0 0 0 0 0   

31 svař. prac. hliník - pom. mont. prac. 0 0 0 0 0   

32 svař. prac. hliník - prac. lepení 3 15 0 0 15   

33 svař. prac. hliník - hl. mont. prac. 3 15 0 0 15   

34 pom. mont. prac. - prac. lepení 0 0 5 15 15   

35 pom. mont. prac. - hl. mont. prac. 5 25 5 15 40   

36 prac. lepení - hl. mont. prac. 5 25 5 15 40   

Tab. 5.5 – Grafické značení vztahů [3] 

Stupeň Slovní označení Počet čar Barevné provedení 

1 bezpodmínečně nutná blízkost 4 červená 

2 zvláště nutná blízkost 3 žlutá 

3 blízkost je důležitá 2 zelená 

4 blízkost se doporučuje 1 modrá 

5 blízkost je nedůležitá 0  - 

 
Obr. 5.6 – krok 1 (hodnocení z tab. 5.4: hodnocení 40) [3] 
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Obr. 5.7 – krok 2 (uspořádání hodnocení 40) [3] 

 

Obr. 5.8 – krok 3 (hodnocení 25, 24, 15, 10) [3] 

5.3.2 Výkres dílny montáže 

Výkres bude obsahovat prostorové rozmístění pracovišť a jejich základního 
vybavení tak, aby co nejvíce odpovídalo návrhu rozmístění pracovišť. Dále 
budou ve výkresu rozvrženy skladové plochy a pomocné plochy. 

Výkres dílny montáže – viz. příloha 5 

5.4 Organizace a řízení 
Na kvalitu finálního výrobku má vliv také organizace a řízení celého procesu. 

Zajištění kvality celého procesu bude podle návrhu malosériové výroby provádět 
19 pracovníků.  

Kvalita celého procesu bude řízena podle návrhu v kapitole 4.2.4. Montáž 
vozidla rozšíří stávající organizační strukturu podniku. Montáž bude řídit vedoucí 
výroby Elbee, kterému budou podřízeni ITA pracovníci zajišťující logistiku, 
marketing, nákup a prodej, pracovníky technické přípravy a řízení výroby. Montáž 
vozidla bude přímo podřízena řediteli společnosti. Návrh organizační struktury 
vozidla viz. obr. č. 5.8.  
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Obr. č. 5.8 – organizační struktura montáže 

6. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
V ekonomickém zhodnocení bude provedena kalkulace nákladů navržené 

varianty technologického projektu. Kalkulace bude provedena metodou krycích 
příspěvků – budou rozebrány přímé variabilní náklady (přímé náklady výroby      
a přímé náklady obchodu) a fixní náklady (výrobní režie, odbytová režie, správní 
režie, finanční náklady). Výpočtem kalkulace budou zjištěny výrobní náklady 
vozidla na měrnou jednotku (ks) a vypočítán zisk při předpokládaných tržbách. 
Součástí kalkulace bude určení bodu zvratu, tzn. počtu kusů, při kterých budou 
pokryty všechny výrobní náklady v dané výrobní sérii. 
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Tab. 6.1 – kalkulované položky 

KALKULOVANÉ POLOŽKY 

  
Rozpočítávaná položka 

[Kč]  

PŘÍMÉ VARIABILNÍ 
NÁKLADY 

PŘÍMÉ VARIABILNÍ NÁKLADY VÝROBY 

Materiál 

Polotovary z vlastní 
výroby 6375000 

Kooperace 10200000 

Nakupované díly 16575000 

Mzdy 
Osobní náklady 3102000 

Externí pracovníci 300000 

Energie 300000 

PŘÍMÉ VARIABILNÍ NÁKLADY 
OBCHODU 

Doprava 0 

Obaly 155550 

Zmetky, reklamace 2550000 

Bonusy a slevy 0 

FIXNÍ NÁKLADY 

VÝROBNÍ REŽIE 

Režijní mzdy 2197845 

Opravy 100000 

Režijní materiál 0 

ODBYTOVÁ REŽIE 

Skladování 250000 

Marketing 1000000 

Prodej 0 

FINANČNÍ NÁKLADY 

Odpisy 27000000 

Úroky z úvěrů 1400000 

Leasing 0 

Pronájem 360000 

SPRÁVNÍ REŽIE 

Platy ITA pracovníků 3878550 

Telefony 100000 

Pojištění 100000 

Informatika 100000 

Audit 100000 

Služební vozidla 200000 

Kalkulace metodou krycího příspěvku bude provedena dle podnikové 
organizační směrnice pro kalkulace výrobku [14], formulář kalkulace výrobku      
a graf bodu zvratu budou uvedeny v příloze 6 – kalkulace nákladů. 

Efektivnost investice hodnotí hrubá rentabilita vlastních výrobků [13]. 

KLMNá LPQR. TUVWRQíXℎ Tý[\Qů =  ℎLMNý ^_W[
TUVWRQí Tý[\Q` ∙ 100 = 9744800

63750000 ∙ 100 = 15,2% 

a\NV QáTLVRQ\WR_ =  _QTPWR_čQí Qá[UVc`
ℎLMNý ^_W[ = 32106000

9744800 = 3,3 L\[M 

Vzhledem k předpokládané životnosti projektu 5 let je návrh projektu reálný. 
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7.  ZÁVĚR 
Cílem projektu bylo navrhnout efektivní způsob montáže vozidla pro 

malosériovou výrobu. Navržená montážní technologie, postup montáže               
a jednotlivá pracoviště byly situovány do areálu montáže v rekonstruované hale 
podle původního požadavku – co nejnižšího záběru dostupných výrobních ploch. 
Jako způsob uspořádání pracovišť na montáži byla navržena stacionární montáž 
rozčleněná. Z kapacitního propočtu vyplývá, že při navržené variantě bude 
možné vyrobit 255 kusů vozidla Elbee za rok. Zároveň zde zůstává dostatečný 
prostor pro případné zvýšení nebo snížení výrobní kapacity. Pro dosažení 
požadované výrobní kapacity byl určen potřebný počet svařovacích                     
a montážních přípravků. Z celkového počtu byla navržena konstrukce tří 
přípravků. Pro efektivitu montáže je také důležité zařazení montáže v rámci 
celého podniku. Byl proto navržen způsob organizace a řízení, systém řízení 
jakosti a logistiky celého procesu výroby vozidla. V ekonomickém zhodnocení 
technologického projektu jsou rozebrány všechny náklady spojené s výrobou 
vozidla. Byl také zjištěn tzv. „bod zvratu,“ tedy počet kusů, při kterých budou 
pokryty všechny náklady na výrobu vozidla. Z výpočtu vyplývá, že navržená 
varianta bude efektivní od 152 kusů za rok. Dalším výstupem z ekonomického 
hodnocení je čistý zisk. Při výrobě 255 kusů a stanovené prodejní ceně jednoho 
kusu dosahuje poměr zisku k tržbám přes 15%, což potvrzuje správnost 
navržené varianty. 
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