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ABSTRAKT 

 
Téma práce řeší navýšení poptávky ve firmě Kiekert CS, která vyrábí 

centrální zámky Basisschloss. Jsou předloženy 3 varianty řešení: Snížení 
pracnosti kritických pracovišť, zavedení víkendových směn a zdvojení 
kritických pracovišť. V kapitole 3. a 4. jsou uvedeny možnosti a podmínky 
uskutečnění.  

 
 
Klíčová slova 

Výrobní (montážní) linka, centrální zámek, metoda MTM, takt, kapacita. 
 

 
 
 
 

ABSTRACT  
 
 

The theme of the bachelor thesis is solving increase in the enquiry in 
Kiekert CS, which is producing central latches- Basisschloss. There are 
propounded three possible solutions:  the decrease of work difficulty in cricital 
workplaces, the implementation of weekend shifts and doubling of critical 
workplaces. The possibilities and the conditions are described in the sections 
three and four. 
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ÚVOD 

 

Firma Kiekert CS se nachází v malém městě Přelouči v Pardubickém 
kraji a hlavní náplní je výroba centrálních zámků do aut. Je součástí 
celosvětového výrobního koncernu, tak jako Kiekert Mexiko, Kiekert China a 
Kiekert USA. Srdcem těchto výrobních závodů je mateřský závod sídlící 
v Heiligenhausu v Německu, kde se zabývají vývojem zamykacích systémů. 
Společnost v České Republice zaměstnává 1500 lidí a patří mezi středně 
velké firmy v kraji. 

 
Hlavním cílem společnosti je z nakupovaných dílů od subdodavatelů 

sestavit zavírací systém a doručit ho „just in time“ k zákazníkovi. Velmi 
důležitým aspektem je vyrábět kvalitní výrobky s minimálními náklady a hlavní 
podmínkou je efektivní využití kapitálu. Způsob, který umožňuje naplnit tento 
závazek je pracovat s minimálním skladovými zásoby dílů a výrobků, ale na 
druhé straně nesmí dojít k ohrožení včasných dodávek k zákazníkům. Tato 
strategie je, ale podmíněna dobře propracovanou vnitřní i vnější logistickou 
činnosti a plné s automatizování systému objednávání dílů a expedici výrobků. 
Další možnost, jak dospět tíženému cíly, je nalezení optimálních cest toků 
materiálu a tím zkrácení času dopravy. 

 
Výroba zámku je prováděna na poloautomatických linkách, kde hlavními 

procesy jsou nýtování, lepení, šroubování, svařování, mazání, kontrola a 
balení. Manipulace s materiálem a výrobky tvoří nedílnou součást procesu a 
bude hlavní náplní této bakalářské práce u vybrané moderní montážní linky 
VW Basisschloss, nalézt optimální řešení výroby pohybu na taktové lince při 
navýšení poptávky na výrobu zámků o 20%, při současném 3 směnném 
provozu.  

 
Jakákoliv úspora času, či automatizace pohybu materiálu je promítnuta 

do zvýšení zisku firmy. 
  

 
Firma Kiekert CS s.r.o. 
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1 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU 

Výrobní linka Basisschloss vyrobí denně 10 000 ks centrální zámků při 
třísměnné směně. Na základě navýšení poptávky, je nutné nalézt řešení jak 
pokrýt navýšení výroby o 20%?  

 

1.1 Popis montáţní linky 

Montážní linka Basisschloss je koncipována na tři základní oválné pasy 
od firmy Stein, na kterých jezdí zakládací vozíky. Tyto vozíky umožňují stabilní 
fixaci dílů pro následné operace. Na prvním pase se montuje elektronická část 
zámku, ve které jsou zakomponovány všechny elektronické funkce. Druhá 
linka se zabývá sestavením mechanické části zámku s rohatkou a západkou. 
Na koncích těchto linek se obě podskupiny sesadí a zanýtují. Po zanýtování 
jsou ručně vyjmuty z nýtovacího přípravku přendány na linku třetí, kde probíhá 
konečná 100% kontrola všech funkcí pomocí automatu a ruční balení. 

 
1.1.1 Pas č. 1 – elektronická část 

Na začátku pasu se do vozíku, který slouží jako technologická paleta a je 
tvořen dvěma maskami pro levou a pravou stranu, založí plastové pouzdro. 
Na následných pracovištích se toto pouzdro osazuje dvěma motory s 
pastorkem, platovými ozubenými koly, pryžovými dorazy, ocelovými pákami, 
zkrutnými pružinami a deskou s tištěními spoji zakončené konektorem.   
Každý pohybový spoj je mazán vazelínou Berulub Fr 16.  

 

 
Obr. 1.1 Technologická paleta – pas č.1 

  
V lince jsou zařazeny visi kontroly, které hlídají správnost umístění a 

druh dílů pomocí programovatelných algoritmů. Kamery jsou od firmy Cognex 
a čas kontroly je do jedné vteřiny, což velmi vyhovuje taktu linky. Po 
dokompletování všech dílů se pouzdro uzavře deklem a jde na svařovací 
automat. Po operaci sváření následuje 100% automatická kontrola.  

Tyto zkušební automaty otestují všechny předepsané elektronické funkce 
dle druhu zámků. Elektronické části zámků, které prošly funkční zkouškou jako 
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dobré, jsou označeny tečkou a programovatelným manipulátorem přemístěny 
na konec pasu číslo 2. Elektronické části zámků s nevyhovující výsledem jsou 
označený červeným štítkem s popisem chyby a umístěny kontrolním 
automatem do červené bedny, ze které jsou jednou za směnu pracovníkem 
analýzy odváženy na sběrné místo vadných součástí a zámků. Zde jsou 
neshodné díly a sestavy rozebrány a podrobeny důkladné analýze. 

 
1.1.2 Pas č. 2 – mechanická část 

Na této lince se začíná procesem nýtování dvou bezpečnostních dílů 
rohatky a západky k základnímu plechu. Následuje kontrola jejich pohyblivosti, 
nalepení těsnění a osazování dalšími díly. Všechny díly jsou mazány 
automatickými mazacími stanicemi na definované body a odměřovaným 
množstvím maziva Berulub Fr 16. Velmi důležitou součástkou v zámku jsou 
pružiny, které zajišťují přesnou pozici a vratné pohyby pák. I v tomto pasu jsou 
zařazeny optické kamery, které hlídají správnou pozici dílů. Na konci pasu č. 2 
se podsestava doplní o elektronickou část zámku a proběhne vzájemné za 
rastrování a s nýtování. 

 

 
Obr. 1.2 Technologická paleta – pas č. 2 

 
1.1.3 Pas č. 3 – konečná kontrola a balení 

Na pase číslo tři jsou zámky umístěny na vozík a vjíždí do koncových 
automatů. V automatu je vozík zastaven stoperem a manipulátorem vyzdvižen 
do kontrolní pozice. Proběhne časově náročná kompletní kontrola všech 
funkcí a vyražení aktuálního data. Neshodné zámky jsou po vyjetí z kontrolní 
stanice odjímány manipulátorem a odkládány na vedlejší pas, kde jsou 
pracovníkem kontroly průběžně umístěny do červené bedny. Dobré zámky 
jsou dále polepeny čárovým kódem a baleny podle zákaznického předpisu do 
krabic po 50ks. Krabice jsou po 12 ks  pokládány na europaletu o rozměrech 
1200x800 mm. 
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1.1.4 Centrální mazací stanice (Berulub Fr 16) 

Všechny díly kromě motorků, pouzdra a deklu se před montáží pokryjí 
tenkou vrstvou maziva v centrální mazací stanici. Podle postupu (příloha 1)6 
odměří manipulant vypočítaný objem maziva a umístí se do mazacího bubnu. 
Odstředivou silou jsou díly v bubnech dokonale pokryty tenkým filmem. Po 
dokončení programu jsou díly vysypány do přepravních bedýnek a umístěny 
do regálů u patřičných montážních pracovišť. 

 
Obr. 1.3 Centrální mazací stanice pro Berulub Fr 16 

 
1.1.5 Pracoviště měření a analýzy, SPC a zablokovaných dílů 

V plánovaných intervalech SPC pracovník provádí kontrolu procesních 
parametrů na lince. Odečítá ze strojů hodnoty regulačních veličin a 
zaznamenává je do regulačních karet umístěných na strojích. Odjímá 
neshodné díly a podsestavy z červených beden a provádí nezávislé kontrolní 
měření. Tato měření jsou prováděna na univerzálních strojích od firmy Zwick a 
Burster. Zde se provádí kontrola kritických znaků. Kritické znaky jsou otevírací 
a zavírací síly a dráhy. Dále silový moment a úhel na dětské pojistce u 
zadních zámků a silový moment a úhel na klíčku u zámků řidiče.  Ostatní 
rozměrové parametry jsou kontrolovány posuvkou, mikrometrem nebo 
výškoměrem. Komplikovanější prostorové rozměry jsou kontrolovány centrální 
laboratoří na 3D dotykových souřadnicových strojích. Všechny tyto výsledky 
jsou buď automaticky zaznamenávány, nebo ručně dopsány do systému CAQ, 
kde jsou online statistický zpracovány a vyhodnocovány. Nad tímto dohlíží 
procesní manažer linky, který následné funguje jako zpětná vazba a dává 
podmět pro regulační zásahy. 
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Pracovníci SPC dále kontrolují pomocí i.O. a n.i.O. vzorků všechny 
kontrolní stanice (visi kontroly a kontrolní automaty). Tato atributivní zkouška 
se provádí při každém rozjezdu linky. Pokud nastane špatné vyhodnocení, 
přistupuje pracovník údržby a následné do nastavení. 

 
 Zablokované díly se ve zvláště ohraničeném prostrou analyzuji a po 

zjištění závady se třídí a odvážení k recyklaci. Podezřelé neshodné díly jsou 
centrální laboratoří přezkoumány, a pokud nesplňují výkresové parametry, 
jsou manažerem jakosti nakupovaných dílů reklamovány dodavateli. Všechny 
tyto data jsou podkladem pro interní ppm, dále pak slouží k výpočtu efektivity 
a produktivity. 

 
Obr. 1.4 Univerzální měřící zařízení sil a drah Zwick 

 

1.2 Souhrn montáţních operací 

Nejčastější spojovací proces na této lince je nýtování. Tento proces je 
prováděn velmi inteligentními nýtovacími stroji značky Fridrich, které pracují 
na principu odměřování výšky hlavy nýtu. Z toho vyplývá eliminace 
nežádoucích vlivu, jako jsou různé délky nýtů apod. Před nýtováním zakládá 
pracovník díly na patřičná místa dle pracovního postupu (příloha 2) 6. 

 
Proces lepení je používán pouze na nalepení těsnění, které má lepidlo 

nanesené na sobě a překryto ochranou páskou. Těsnění je sejmuto ve formě 
proužku, který je umístěn na rám zámku pomocí polohovacího přípravku. 
Přípravek zaručuje vždy stejnou pozici těsnění na rámu. 

  
Zakládání dílů do správných pozic provádí z velké míry pracovník 

obsluhy. Jde o operaci montáže pružin, dorazů, ozubených kol, pák, motorků, 
elektrického vedení a některých případech ruční mazání. 

 
Svařování je naopak plně automatické. Po sestavení všech dílů zajede 

vozík s elektrickou částí do svařovacího automatu. Podavače uchopí a stlačí 
podsestavu a laserový paprsek dle programu svaří požadovanou oblast deklu 
a pouzdra.  
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1.3 Sumarizace vstupních dílů 

Zámek je složen z 35 dílů. 
 
Tab. 1.1 Kusovník zámku 

Mechanická část 

Český název dílu Německý název dílu Zkratka dílu 

Rám Schlosskasten SCK 

Rohatka Drehfalle ummantelt DRF 

Nýt pro rohatku Achse DRF Achse DRF 

Pružina na rohatce Schenkelfeder DRF SCF DRF 

Západka Sperrklinke ummantelt SPK 

Pružina na západce Schenkelfeder SPK SCF SPK 

Výztuha Verstärkungsplatte VSP 

Tlumič Schlosshalterpuffer PUR 

Tlumič Überhubpuffer PUR 

Těsnění Dichtungsband DTG 

Pouzdro Schlossgehäuse SCG 

Páka Auslösehebel ALH 

Unášeč Mitnehmer MNM 

Pružina ALH Schenkelfeder ALH SCF ALH 

Páka pro vnější 
otevírání 

Aussenbetätigunshebel ABH 

Objímka ABH Hülse ABH HUL ABH 

Pružina pro ABH Schenkelfeder ABH SCF ABH 

Nýt pro západku Achse SPK Achse SPK 

Spojovací páka Kupplungshebel KLH 

Pružina pro KLH Schenkelfeder KLH SCF KLH 

Elektronická část 

Kryt Deckel SCD 

Objímka IBH Hülse IBH HUL IBH 

Páka pro vnitřní 
otvírání 

Innenbetätigungshebel 
mechanisch 

IBH 

Nýt pro IBH Stufendorn IBH STD IBH 

Pružina na IBH Schenkelfeder IBH SCF IBH 

Blokovací páka Verriegelungshebel VRH 

Pružina na KIF KIF Kippfeder VRH/ZSM DS KIF VRH 

Ozubené kolo Zahnsegment AV ZSM 

Motor Motor DS EMO DS 

Šnek Schnecke SKE 

Motor ZV-Motor vollst. EMO ZV 

Pouzdro Gehäuse SCG 

Elektrokomponent Elektrokomponententräger EKT 

Dětská pojistka Nuß Kisi mechanisch NKS 
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1.4 Manipulační prostředky 

Linka se nachází v prvním nadzemním patře a veškerý vstupní přímý i 
nepřímý materiál je dovážen ze skladu výtahem od firmy Schiller. Z výtahu 
jsou palety manipulátorem přeneseny na válečkovou trať. Dále pak jsou 
pomocí elektrického vysokozdvižného vozíku typu BT STAXIO od firmy Toyota 
dopravovány k lince. Na dopravu po lince jsou využívány ruční paletové 
vozíky. Tok materiálu po lince je uskutečněn pásovými dopravníky od firmy 
Stein. V důležitých uzlech jsou využívány programovatelné manipulátory. 
Palety s výrobky jsou na výstupu z linky odváženy elektrickými vozíky zpět na 
výtah a dále do skladu. 

 

1.5 Kapacitní propočty 

Základní parametrem linky je takt. Je to čas potřebný pro vyrobení 
jednoho kusu výrobku. Takt můžeme počítat z požadovaného množství 
výrobků a výkonu směny. 

  
Takt linky1 

][min135,0

3

10000

30480 1ks
N

TT
t

S

ZS  
(1.1) 

t – takt linky 
Ts -  čas směny pro třísměnný provoz je 8h = 480 min. 
Tz – čas ztrátový 
Ns - požadovaný počet vyrobených ks za den 
 
Čas ztrátový  

[min]3052521 pppTZ  (1.2) 

p – přestávka 
p1 – přestávka na oběd (večeři) 
p2 – přestávka na svačinu 
 
Počet pracovišť je dán montážní náročností vyráběného produktu. Každé 

pracoviště je pomocí metody MTM (Methods Time Measurement viz kapitola 
1.6) časově znormováno. Jednotlivé úkony na pracovišti jsou popsány podle 
MTM a ohodnoceny časovou náročností dle tabulky (příloha 3)2 patřičným 
časem. Příklad pracoviště nýtování rohatky a západky viz tabulka č.2  

 
Po propočtu všech pracovišť na lince se vybere časově nejnáročnější 

operace a ta určuje takt linky. Zpětně se pak přepočítá efektivita jednotlivých 
pracovišť. Pokud je to výhodné a žádoucí jsou operace s nejdelším pracovním 
časem zdvojovány či znásobeny do vyhovujícího počtu z hlediska efektivity 
pracovišť nebo produktivity linky. Časová jednotka „te“ je setiny minuty. Což je 
čas potřebný na montáž 100 ks výrobků. 

 



 

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  List   16 

 

Tab. 1.2 Výpočet času operace 

Popis operace Montáž a mazání SPK a DRF 

Rozbor času Typ času Vypočteno Jednotky 

Čas na 100ks te100 8,6 min 

Útvar: 52323 Úsek: UG 90,100 

Linka Č. 1 mechanická část Produkt Basisschloss 
Poz. Faktor Popis Kód Čas 

[TMU] 
Kód Popis Faktor 

1 1 DRF R26C 13,0 R-C  1 

2 1  G4A 7,3    

3    6,5 R6C SPK 1 

4    7,3 G4A  1 

5 1 K mazacímu 
přípravku 

M20C 11,7 M-B Přípravek na 
mazání 

1 

6 1  P1SSD 14,7    

7 1 Mazání M4A 3,1    

8    5,8 M6C K mazacímu 
přípravku 

1 

9    14,7 P1SSD  1 

10    3,1 M4A Mazání 1 

11 1 Ve vozíku M16C 10,5 M-B Porovnání  

12 1 Namazaný P1SSD 14,7   1 

13    5,8 M6C  1 

14    14,7 P1SSD  1 

15 1  RL2 0   1 

 
Vysvětlivky: 
Faktor – váhové přirážky, hmotnost do 1 kg (faktor 1), 
Kód – druh pohybu (příloha 3), 
R26C – sáhnout do vzdálenosti 26 cm, 
R-C – předmět ve skupině jiných předmětů, 
G4A – Uchopit předmět, který je zamíchán mezi jinými (nutno vyhledat) 
M20C – přemístit předmět na vzdálenost 20 cm, 
M-A – přemístit předmět do druhé ruky nebo proti zarážce, 
M-B – přemístit předmět do přibližného místa, 
M-C – přemístit předmět do přesného místa, 
P1SSD – umístit volně bez tlaku symetrický díl, 
RL2 – pustit přerušením dotyku. 
 
TMU pracoviště UG90,100 

[min]6,810008,10006,09,1321000006,0
15

1

OkTMUte  (1.3) 

 
te – čas potřebný na montáž 100 ks  
kO – koeficient na odpočinek (obnova sil) zvýšení TMU o 8% 
0,0006 – viz převod TMU na minuty tabulka 1.4 časové jednotky 
Příklad výpočtu pracoviště AP270 pomocí programu TiCon10 příloha 8. 
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Tabulka 1.3 Souhrn časů všech pracovišť 
Zpracoval: 53648x

Org. jednotka: 20..2010

T směna   = 116 %

25 MA 384,50 15,38 min / 100 min / 100 = 24,74%

Poř. Prac. Čas.dok. te 100

číslo číslo číslo [min]

1 AP_510 Mont. a mazání GHS, mont. IBH 1 53377 12,50

2 AP_540 Mont. BGR (KLH DS, IBH2, SCF_KLH) 53550 6,15

3 AP_560 Mont. HUL_IBH, SCF_IBH, (ZSM)_VRH 53581 12,85

4 AP_610 Mont. SCN_DRF, SCF_SCN_DRF + EMO ZV 53582 13,30

5 AP_630 Mazání a mont. EKT 53564 12,51

6 AP_640 Mont. KIF_VRH, SNU_KISI 53578 12,53

7 AP_650 Mont. MNM_KISI, MNM2_HUB_USA 53580 7,04

8 AP_660 Mont. MNM_NV, SNU_NV 53422 8,27

9 AP_700 Mont ZVD 53423 9,06

10 AP_205 Tisk data, mont. PUR_DRF 53347 12,70

11 AP_190 Mont. ASK 2x, mont., mazání DRF, SPK 53936 13,41

12 AP_195 Mont. , mazání, SCK, PUR 53937 11,05

13 AP_210 Mont. PUR, SCK 53348 12,40

14 AP_220 Mont. SCF_KLH a SCF_ABH, SCK s SCG 53603 12,84

15 AP_240 Mont. SCF_SPK a SCF_DRF 53371 12,20

16 AP_270 Mont. a napnutí SCF_ALH, SCF_ABH, Mont.  VSP 53604 13,20

17 AP_325 Mont. ALH a ALH_MNM 53373 11,58

18 AP_330 Mont. DAD_ALH a KLH, napnutí SCF_KLH 53548 10,13

19 AP_360 Mont. ABH a HUL, napnutí SCF_ALH 53375 12,14

20 AP_400 Mont. Elekronické části do mechanické 53549 11,02

21 AP_420 Zanýtonáví STD_IBH, přesunutí na EOL linku 53577 11,40

22 AP_1060 EOL Tester 53347 15,38

23 AP_1066 Montáž klipu G 11,90

24 AP_1080A Popis G 11,90

25 AP_1080 G 11,90

Popis pracovního místa

Skupinový takt

Čas.dok.č.:

ZGplán   =

PQ-25

Datum :Výrobní               

skupina:

Janoušek P.Zákazník:

7,50  h

4087/8 0160 ME-PT

95,14

MA

t e 100   =

Skupinový normovaný čas:

min/100

Balení hotového zámku

Poznámka

Čas. ztráta výr. taktu 

0,00

2,00

4,00

6,00
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10,00
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70
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_3
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_3

60
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20
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_1

06
0
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_1
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6

AP
_1
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0A
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_1

08
0 

m
in

 /
 1

0
0

 
Závěr: ze souhrnné tabulky vyplývá, že na výrobu 100ks výrobků je 
nejnáročnější pracoviště konečná kontrola s časem te 15,38min.100-1. Za 
těchto podmínek se zámky kontrolovaly v náhradní sobotní směně. 
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Počet vyrobených zámku za směnu 

][3394
38,15

16,1100450

max

100
ks

te

kTzTs
PZ n

S  (1.4) 

kn – koeficient překračování norem, který je firmou stanoven na 116% 
 
Výpočet možných vyrobených zámku za den 

][10182333943 ksPZPZ SMD  (1.5) 

PZMD – počet zámků možných vyrobit za den 
PZS – počet zámků teoreticky vyrobených za směnu 
 
Vytížení linky  

[%]21,98100
10182

10000
100

MD

D
L

PZ

PZ
 (1.6) 

PZD – požadovaný počet zámků za den 

L – vytížení linky  
 
Závěr: maximální kapacita výrobní linky je 3394 ks zámků za 1 směnu (7,5h). 
Denní plán před navýšením kapacity je 10 000ks za den, což znamená 
vytížení linky na 98,21%. 
 

1.6 Metoda MTM 

Základy rozvoje této metody pochází od F. W. Taylora a F. B.Gilbretha. 
Při formování četných průběhů pohybů p. Gilbreth zjistil, že lze z lidských 
pohybů odvodit 17 pohybových prvků, které označil otočením svého jména 
jako Therbligs2. Systémy předem stanovených časů slouží k popisu 
pracovního postupu a k přiřazení časových hodnot. 

 

Systémy předem stanovených časů jsou metody, jimiž se mohou určovat 
předpokládané časy pro provedení takových prvků postupu, které jsou zcela 
ovlivnitelné člověkem, podstatné poznatky pro utváření pracovní míst a 
pracovních metod2). 

 

Na tuto metodu navázali a významně ji rozšířili američtí vědci H. B. 
Maynard, J.L. Schwab a G. J. Stegemerten, kteří v roce 1948 vydaly knihu 
„Methods-Time Meausurement“, v niž jsou shrnuty základy metody MTM. 

 
Princip metody MTM je rozdělit průběh pohybu na základní pohyby a 

přiřadit normovanou časovou hodnotu. Pří zkoumání bylo objeveno 5 
základních pohybu: 

 sahání (Reach) R, 

 uchopení (Grasp) G, 

 pouštění (Release) RL, 

 podávání (Move) M, 

 spojování (Position) P. 
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Mimo těchto pět základních pohybů slouží k popisu průběhu pohybu tři 
další základní pohyby: 

 vyvíjení tlaku,   

 dělení, 

 otáčení, 
a dvě funkce zraku: 

 pohyb zraku, 

 kontrola. 
 

Vedle osmi základních pohybu ruky a dvou funkcí zraku se pomocí 
následujících deseti pohybů těla popisují pohyb chodidel, nohou a 
přemísťování horní části trupu:2 

 bez posunu osy těla  

 pohyb chodidel 

 pohyb nohou 

 s posunem osy těla 

 úkrok stranou 

 otočení trupu 

 chůze 

 se sklonem osy těla  

 ohnutí a vzpřímení 

 sklonění a vzpřímení 

 klečení a vzpřímení 

 sezení a vzpřímení 
 
Metoda MTM neuvažuje v kartě hodnot normovaných času pojem stupeň 

kontroly. Různá potřeba kontroly je zjevná především na konci pohybu. 
Rozlišují se tří stupně kontroly (stupně obtížnosti koordinace motoriky a 
senzoriky):2 

 nízká, 

 střední, 

 vysoká. 
 

 Dále se rozlišují tři formy kontrolních aktivit, které jsou nutné k provedení 
kontroly:2 

 svalová 

 vizuální 

 myšlenková (pouze jednoduchá rozhodnutí) 
 

Tab. 1.4 Časové jednotky 

TMU Sekundy Minuty hodiny 

1 0,036 0,000 6 0,000 01 

27,8 1 - - 

1 666,7 - 1 - 

100 000 - - 1 
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1.7 Layout linky 1:200 
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2  NÁVRH NOVÝCH ŘEŠENÍ 

Požadavky na taktovou linku Basisschloss jsou nyní 12 000 ks zámků za 
den. Všechna navrhovaná řešení by měla tuto podmínku splnit. V první 
variantě se sníží pracnost kritických pracovišť na požadované ks. Ve druhé 
variantě se přidají víkendové pracovní směny. Třetí varianta se bude zabývat 
znásobením nejpomalejších pracovišť. 
 

2.1 Sníţení pracnosti, zkrácení výrobních a manipulačních 
časů 

Snížení taktu linky o 20% je podmíněno mnoha úpravami na jednotlivých 
pracovištích. Z pohledu ergonomie je nutné co nejvíce zjednodušit každý dílčí 
úkon na minimum.  

 
2.1.1 Dostupnost materiálu a oboustrannost pracovišť 

Pro snadnější a rychlejší montáž dílů je zapotřebí pro pracovníky co 
nejvíce přizpůsobit pracoviště. Velmi významné je zkrátit dráhu pohybu s díly 
na minimum. Umožnit zrcadlové přizpůsobení pro praváky i leváky. A 
v posední řadě je nutné zajistit co nejmenší pracnost a snížení zakládací síly 
na minimum.  

 
Po nalezení optimálních podmínek je důležité srozumitelným způsobem 

vše popsat v pracovním postupu. Ideální varianta je pomocí fotodokumentace 
jednotlivých kroků, která odbourá problémy cizojazyčným pracovníkům. Další 
pomůckou, jak zabránit zmetkům a urychlit montáž, je zaváděním Poka Yoke. 
 
2.1.2 Poka Yoke 

Poka Yoke je nízko nákladové a vysoce spolehlivé zařízení, které zastaví 
proces a preventivně chrání výrobu před zmetky. Tento procesní postup 
umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným stylem. Tento systém, ale 
nelze vždy snadno zavést. Výhodou je, když konstruktér výrobku už ve fázi 
vývoje produktu zavádí tento systém do tvarů jednotlivých součástek. Dále 
pak technologové linek pomocí různých přípravků a systému zarážek aplikují 
Poka Yoke na jednotlivých pracovištích. Tento přístup zvyšuje produktivitu 
práce, efektivitu linky a snižuje náklady. 

 

2.1.3 Robotizace a automatizace pracovišť 

U silově a časově náročných operací či ohrožujících bezpečnost 
operátorů se využívá automatizace. Nejčastěji jsou nasazovány manipulátory, 
které s velkou přesností umísťují těžké nebo naopak velmi malé předměty na 
určené místo.  

 
Dále pak je velmi výhodné využívat jednoduší pomůcky, jako jsou skluzy, 

které jsou konstruovány tak, že během dráhy dílu díl nasměrují či mu přidělí 
ideální orientaci na uchopení nebo správnou polohu na založení. 
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 Nejvyšším stupněm automatizace jsou průmysloví roboti. Ti vyžadují 
vysokou technickou úroveň programátorů a údržby, ale naopak jsou 
samostatně pracující jednotkou. Často jsou navrhovány ve třísměnném 
provozu, ale je nutné se zamyslet na ekonomickou stránku, zdali je reálná 
návratnost investice za dobu jejich životnosti. 

 
Poslední velkou skupinu tvoří podávače drobných součástek. Velkým 

zástupcem je pneumatické podávání šroubků do ručních nebo plně 
automatických šroubováků. Tyto systémy spolupracují s přípravky, které 
nejdříve zabezpečí orientaci dílů a následně putují uzavřeným potrubím 
k šroubovací magnetické hlavě. Po zašroubování se jednoduchým pohybem 
šroubovák znovu doplnění šroubkem, který je tlačen stlačeným vzduchem 
před šroubovací bit.  

 
2.1.4 Závěr 

Všechny tyto dílčí řešení mají předpoklad k zvýšení taktu linky. V kapitole 
3. bude provedeno posouzení, zdali je tato varianta dostačující na zvýšenou 
poptávku o 20%.  
 

2.2 Rozšíření na sobotní a nedělní směny 

Výhoda této varianty je okamžité nasazení bez technologických změn. 
Pokud je to krátkodobé (jednorázové) provedení lze tuto variantu uskutečnit i 
se stejným počtem pracovníku. Pokud je to dlouhodobé provedení je nutné 
navýšit kapacity pracovníků. Nevýhodou je prodražení ceny práce vlivem 
víkendových příplatků. 

 

2.2.1 Výpočet potřebných směn  

   Z kapitoly 1.5 vyplývá, že linka vyrobí při 100% vytíženosti za jeden 
den 10 182 ks zámků. Plánovaná poptávka je navýšena z 10 000 o 20%, což 
odpovídá 12 000ks zámků.  
 
Počet chybějících zámků 
 

][9090510182120005 ksPZPZPZ MDPCH  (2.1) 

PZCH – počet chybějících zámku 
PZMD – počet zámků možných vyrobit za den 
 
Výpočet víkendových směn 
 

][368,2
3394

9090

S

CH
V

PZ

PZ
S  (2.2) 

         Sv – víkendové směny 
PZS – počet zámků teoretický vyrobených za směnu  
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Počet ks zámků vyrobených za víkendové směny 
 

][10182333943 ksPZPZ SV  (2.3) 

PZV – počet ks zámků vyrobených za víkendové směny 
 
Vytížení linky o víkendu (sobota) 
 

[%]28,89100
10182

9090
100

V

CH
L

PZ

PZ
 (2.4) 

 
2.2.2 Závěr 

Z důvodu navýšení poptávky o 20% je nutné zavést 3 víkendové směny. 
Linka bude vytížena na 89,28%. Ekonomické zhodnocení této varianty bude 
provedeno v kapitole 3. 

 

2.3 Rozšíření montáţní linky, zdvojení pracovišť 

Z kapitoly 1.5 byla zjištěna pracovní místa s největší časovou náročností. 
Kritické pracoviště jsou koncové testovací automaty, které následně určují takt 
linky. 

 
2.3.1 Definování kritických míst z pohledu času 

 Časově nejnáročnější pracoviště je na lince č. 3 AP 1060 s taktem 15,38 
min. 100ks-1. Na tomto pracovišti jsou zařazeny 3 stejné kontrolní automaty. 
Následuje pak kritické místo na pase č. 1 AP 190 s taktem 13,41 min.100ks-1, 
AP 270 s taktem 13.20 min.100ks-1a na pase č. 2 AP 610 s taktem 13,30 
min.100ks-1. 

 
2.3.2 Návrh řešení 

Kritické místa vyjmenované v kapitole 2.3.1 budou posíleny o jedno 
identické pracoviště. Jde tedy o zakoupení nýtovacího stroje na stanoviště AP 
190 od firmy Fridrich, výrobu dvou montážních pracovišť a o výrobu a 
naprogramování koncového automatu. Současně toto řešení zabezpečí při 
neočekávané poruše těchto stanovišť nezastavení výroby na lince. Dále pak 
se získá časová rezerva na údržbu a zkoušení vzorků.  

 
2.3.3 Závěr 

Pracoviště s nejdelšími časy budou posíleny o jedno identické 
pracoviště. V kapitole 3 budou tyto změny propočítány a následně vybrána 
nejvýhodnější varianta řešení.  
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3  KAPACITNÍ PROPOČTY NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ 

Cílem této kapitoly je určit optimální variantu řešení problému 
s navýšenou poptávkou. Hodnotící kritéria budou finanční náročnost a rychlost 
zavedení řešení.  
 

3.1 Varianta I – sníţení pracnosti  

Nejdříve bude proveden výpočet potřebného taktu linky na požadovaný 
počet vyráběných zámků (3.1) a následně bude snižována časová náročnost 
(pracnost) pracovišť pomocí přípravků orientující díl do správné polohy pod 
kritickou hranici taktu. 

 

[min]05,13

3

12000

16,1100450100

s

PPZ

kTzTs
te

D

n
p  

(3.1) 

tep – teoretický takt splňující podmínku výroby 12000ks.den-1, není zde 
počítáno s nečekanou poruchou strojního zařízení, příloha č.5 
PPZD – potřebný počet vyrobených zámků za den 
kn – koeficient překračování norem, který je firmou stanoven na 116% 

 
Pracoviště s te větším než je 13,05 jsou AP 190, AP 270 (mechanická 

linka), AP 610 (elektronická linka) a závěrečná 100% kontrola. Zavedením 
opatření je nutné snížit jejich časovou náročnost. 
 
3.1.1 Pracoviště AP190 

Délka pracovního cyklu nýtování rohatky a západky na AP 190 je 
složena ze dvou časů. Založení dílů do přípravku (metodika MTM) a čas 
potřebný na zanýtování obr.3.14. 

 
Obr. 3.1 Pracoviště nýtování AP1904 
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První část je normována tabulkovými časy a korigována experimentálním 
měřením při zaběhnutí linky. Parametry nýtování jsou dány časem a tlakem. 
Tlak je nastaven na 0,6±0,05MPa. Z jejich závislosti vyplývá průměr a výška 
hlavy nýtu, která se měří jako SPC znak a udává do regulačních karet procesu 
nýtování. Následně slouží jako zpětná vazba k regulaci času nýtování. Pro 
ověření správnosti nýtování je využívána trhací zkouška určující pevnost 
nýtového spoje. Z těchto důvodů nelze dobu nýtování zkracovat, a proto se 
naskytuje jediná možnost řešení a to rozšíření na dvě identická pracoviště. 

 
3.1.2 Pracoviště AP270 

Na pracovišti AP 270 se do mechanické části zámku montuje pružina 
ALH příloha č.66. Pružina ALH se nejdříve položí do správné pozice. Jedno 
rameno se opře o pevný doraz v pouzdře a následně pomocí ručního 
přípravku natáhne druhé rameno pružiny do pracovní pozice. Poslední krok je 
zakrytí plechem VSP obr. 3.24.  

 
Zde bude nasazen automatický podavač pružin, který pružinu zorientuje 

a natáhne do montážní polohy. Pracovník pouze pružiny nad správnou pozici 
stisknutím tlačítka uvolní. Tímto krokem získáme potřebnou úsporu času. 
Automatický podavač bude zavěšen na kladce s protizávažím, aby se 
předcházelo k únavě pracovníka.  

 
 

 
Obr. 3.2 Montážní pracoviště AP 2704 
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3.1.3 Pracoviště AP610 

Pracovní čas na montážním pracovišti AP 610 je vypočítán metodou 
MTM dle technologického postupu příloha č.76. Toto pracoviště bude doplněno 
přípravkem orientujícím šnek do správné montážní pozice. Následuje pak 
nasunutí na hřídel motorku a založení do elektrické části zámku obr. 3.34.  

 

 

Obr. 3.3 Montážní pracoviště AP6104 

 

3.1.4 Pracoviště konečné kontroly 

Zrychlení pohybů a činnosti koncového automatu je omezeno 
konstrukčními možnostmi jednotlivých komponentů a spolehlivosti rozhodnutí. 
Délka zkušebního programu je závislá na množství funkcí zámku. A v poslední 
řadě je také zkouška definována zákaznickými požadavky (délkou elektrického 
impulzu, doba silového zatížení západky, rychlost otevírání za vnitřní a vnější 
páku atd.). Všechny tyto parametry jsou limitující a není možné je zkracovat.  
 
3.1.5 Ekonomické zhodnocení 

Navržení přípravků a vymodelování ve 3D softwaru je velmi obtížné 
cenově dopředu propočítat. Proto budou ceny přípravků na AP270 a AP610 
odhadnuty dle předchozích zakázek na jiných linkách. Cena za oba přípravky 
s příslušenstvím je stanovena na 120 000,- Kč. Stanoviště AP190 a AP1060 
nelze urychlit, a proto nejsou ekonomicky zhodnotitelé. 

 
3.1.6 Závěr 

Tato varianta komplexně nevyřeší daný problém zvýšené poptávky a 
nelze ji samostatně použít.  
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3.2 Varianta II – zavedení víkendových směn  

Tato varianta nepřináší žádný technický pokrok ani není podmíněna 
žádnou investicí. Náklady spočívají pouze ve mzdách zaměstnanců a 
nákladech za energie (elektrická energie, stlačený vzduch atd.). Výhodou 
tohoto řešení je okamžité nasazení na danou situaci se stejným počtem 
zaměstnanců, naopak nevýhodou je, že lze tuto variantu použít pouze 
krátkodobě z důvodu velkého množství přesčasových hodin. 

 
3.2.1 Ekonomické zhodnocení 

Z kapitoly 2.3 bylo zjištěno, že na 20% navýšení poptávky bude potřeba 
zavést 3 sobotní směny. 
 
Tab. 3.1 Ekonomické zhodnocení varianty II – mzdová složka 

 Na lince Manipulanti Údržbáři Mistři Skladníci 

Počet pracovníků na 1 
směně [-] 

30 2 2 2 3 

Hrubá hodinová mzda [Kč] 65 68 75 125 70 

Přesčasový příplatek [%] 55 

Počet hodin [h] 7,5 7,5 7,5 8,0 7,5 

Hrubá mzda za směnu [Kč] 22 669 1 581 1744 3100 2442 

Náklady na SaZP [%] 34 

Super hrubá mzda [Kč] 30 376 2 119 2 337 4 154 3 272 

Náklady za mzdy 1 směny 
[Kč] 

42 258 

Náklady za mzdy celkem (3 
směny) [Kč] 

126 774 

Pozn. Počet pracovníků je odvozen od počtu ručních pracovišť na lince. 
Hodinová mzda a přesčasový příplatek je dán pracovním zařazením a 
kolektivní smlouvou. Náklady na SaZP vyplývaní ze zákonů: Zákon č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění7 a Zákon č. 589/1992 Sb., o sociálním 
zabezpečení8. 

 

Náklady na chod linky za 1 den byly stanoveny z roční spotřeby energií 
za rok 2009 v MWh násobeny aktuální sazbou za 1 MWh9 děleno počtem 
pracovních dnů.  

][3320
260

1726500
Kč

PPD

AsSe
Ne R

D  (3.2) 

NeD – náklady na elektrickou energii za jeden den 
SeR – spotřeba elektrické energie za rok 
As – aktuální sazba za MWh  
PPD – počet pracovních dnů v roce 
 

3.2.2 Závěr 

Zavedení této varianty je z časového důvodu nejrychlejší. Ekonomická 
náročnost varianty II je cca 130 000,- Kč za 3 směny. Vypočítaná celková 
částka je zatížena chybou, která je způsobena odhadem spotřebované 
elektrické energie z roku 2009 a teoretickou cenou elektrické energie. 
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3.3 Varianta III – znásobení kritických pracovišť  

Tato varianta obnáší velkou počáteční investici do zařízení, která byla 
metodou MTM vyhodnocena jako nejpomalejší. Výhodou je systémové, 
dlouhodobé a stabilní řešení, naopak nevýhodou je časová náročnost 
realizace. 

 
3.3.1 Zdvojení pracoviště AP190, AP 270, AP610 a navýšení na 4 koncové 

automaty 

Zdvojením kritických pracovišť AP190, AP270 a AP610 snížíme pracnost 
na 50%. Vznikají nám, ale další 3 pracovní místa na jednu směnu a s tím i 
spojené náklady na mzdy pracovníků. EOL tester je plně automatické 
bezobslužné pracoviště a pokryje 25% výrobků. 

 
Tab. 3.2 Hodnoty te před a po zdvojení pracovišť 

 te před [100ks.min-1] te po [100ks.min-1] 

AP190 13,41 6,71 

AP270 13,20 6,60 

AP610 13,30 6,65 

AP1060 15,38 11,46 

te max 15,38 11,46 

 
3.3.2 Ekonomické zhodnocení 

Pořizovací náklady na výše uvedené pracoviště jsou převzaty 
z investičních nákladů na linku při její realizaci. 

 
Tab. 3.3 Pořizovací náklady na pracoviště 

 Počet [ks] Cena za ks [Kč] 

AP190 1 600 000 

AP270 1 150 000 

AP610 1 180 000 

AP1060 1 2 000 000 

 4 2 930 000 

 
Tab. 3.4 Náklady na mzdy 3 pracovníků 

 Pracovník na lince 

Počet pracovníků na 1 směně [-] 3 

Hrubá hodinová mzda [Kč] 65 

Počet pracovních dnů za měsíc [-] 21 

Počet hodin [h] 7,5 

Hrubá mzda za směnu [Kč] 30713  

Náklady na SaZP [%] 34 

Super hrubá mzda za měsíc [Kč] 41 155 

Náklady za mzdy celkem (3 směny) [Kč] 123 465 
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3.3.3 Závěr 

Finanční náklady této varianty se skládají z investice do zařízení a ze 
mzdy pracovníků, kteří obsadí nově vytvořená pracovní místa. Fixní částka 
investice je 2 930 000,- Kč, náklady na mzdy jsou 124 000 Kč za jeden 
kalendářní měsíc. Doba zavedení je řádově do 2 měsíců. 

 

4  REALIZACE KONEČNÉHO ŘEŠENÍ 

Jako optimální řešení byla zvolena kombinace varianty I a III.                 
Na pracovišti AP270 bude instalován automatický podavač pružin, který zajistí 
správnou orientaci a nastavení do montážní polohy. Na AP610 bude vybaveno 
přípravkem, který usnadní montáž šneku na hřídel motorku. Dále pak bude 
zakoupen nýtovací stroj na AP190 a vyroben koncový kontrolní automat 
příloha č. 10. 
 

4.1 Rozšíření AP190 a AP1060, doplnění AP270 a AP610 

Automatický podavač pružin na pracovišti AP270 se skládá z násypky, 
ze které pomocí kuželovitého trnu je pružina nabírána a odkládána na skluz, 
kde volným pádem a zarážkami se zajistí správná orientace. Následně je 
uchopena automatickým přípravkem a natažena do montážní polohy.           
Na AP610 bude obdobný systém orientace šneku motorku a jednou rukou 
dojde k naražení na osu motorku o pevný doraz.  
 

Tab. 4.1 simulace časů AP270 po úpravě  

Popis operace Montáž a napnutí SCF KLH, napnutí 
SCF ABH, montáž VSP 

Rozbor času Typ času Vypočteno Jednotky 

Čas na 100ks te100 5,63 min 

Útvar: 52323 Úsek: AP270 po úpravě 

Linka Č. 1 mechanická část Produkt Basisschloss 
Poz. Faktor Popis Kód Čas 

[TMU] 
Kód Popis Faktor 

1 1 Sáhnout po 
přípravku s SCF 

R-E 0,0 TPU2  1 

2 1  R35C 15,5    

3   G1C1 7,3  SCF natažena 1 

4-9 Je pomocí automatického přípravku ušetřen viz původní výpočet příloha 8 

10 1 Mazání M4A 25,3 P2SSD  1 

11    2,0 Rl1 pustit 1 

12 1 Napnutí ABH M10C 7,9    

13   P1SSD 14,7    

14 1 Napnout M6C 5,8    

15 1 zaháknout M2A 2,0    

16 1 Přemístit do  M10B 6,8   1 

17    0    
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Celkový čas pracoviště te10,73 min je složen z te po úpravě 5,63 (montáž pružiny 
KLH)  tab. 4.1 a te VSP bez úpravy 5,1 min viz příloha 8.2 

Tab. 4.2 simulace časů AP610 po úpravě  

Popis operace Montáž a napnutí SCF KLH, napnutí 
SCF ABH, montáž VSP 

Rozbor času Typ času Vypočteno Jednotky 

Čas na 100ks te100 4,44 min 

Útvar: 52323 Úsek: AP270 po úpravě 

Linka Č. 1 mechanická část Produkt Basisschloss 
Poz. Faktor Popis Kód Čas 

[TMU] 
Kód Popis Faktor 

1 1   38,7 TPU2 WT opouští 
pracoviště  

1 

2 1   0,0 R40B k motoru  

3    0,0 G1A   

4    0,0 M30B   

5-6 Je pomocí automatického přípravku ušetřen viz původní výpočet příloha 9 

7   R-A 4,5 M4C  1 

8 1  G5 14,7 P1SSD   

9   APA 10,6 APA Natlačení  

10 1  RL2 0,0 RL2   

11    0    

 

Celkový čas pracoviště te 11,74 min je složen z te po úpravě 4,44 (nasunutí 
šneku na motor pomocí orientačního přípravku) tab. 4.1 a te montáže SCN 
DRF bez úpravy 7,3 min viz příloha 9,1. 
 
Tab. 4.3 Hodnoty te před a po zdvojení, doplnění pracovišť 

 te před [100ks.min-1] te po [100ks.min-1] 

AP190 13,41 6,71 

AP270 13,20 10,63 

AP610 13,30 11,74 

AP1060 15,38 11,46 

te max 15,38 11,46 

 
Závěr: všechna upravená pracoviště splňují podmínku te pod 13,05 
min.100ks-1. Mají i cca 1,2min.100ks-1 rezervu, která se může využít na opravu 
náhodných defektů. 
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4.2 Ekonomické zhodnocení 

Pořizovací náklady na výše uvedené pracoviště jsou převzaty 
z investičních nákladů na linku při její realizaci a z odhadu ceny přípravků. 

 
Tab. 4.4 Pořizovací náklady na pracoviště 

 Počet [ks] Cena za ks [Kč] 

AP190 1 600 000 

AP270 1 60 000 

AP610 1 60 000 

AP1060 1 2 000 000 

 4 2 720 000 

 

V tabulce 4.5 jsou vyčísleny náklady na mzdy varianty 1+3. V tomto 
kombinovaném řešení vznikly 3 pracovní místa na pracovišti AP190. Náklady 
na mzdy těchto pracovníků jsou cca 42 000,- Kč za měsíc. 
 
Tab. 4.5 Náklady na mzdy 3 pracovníků nového pracoviště AP190 

 Pracovník na lince 

Počet nových pracovníků [-] 3 

Hrubá hodinová mzda [Kč] 65 

Počet pracovních dnů za měsíc [-] 21 

Počet hodin [h] 7,5 

Hrubá mzda za směnu [Kč] 30713  

Náklady na SaZP [%] 34 

Super hrubá mzda za měsíc [Kč] 41 155 

 
Posouzení výhodnosti variant je provedeno v tabulce 4.5. Jako vstupní 

veličiny jsou náklady na mzdy za jednotlivé měsíce a počáteční investiční 
náklady. Výsledky jsou graficky znárodněny v příloze č. 4.1 a 4.2. 

 
Tab. 4.6 Posouzení variant z ekonomického hlediska za 1 rok [Kč] 

Měsíce Varianta1+3 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 1+3 Varianta 2 Varianta 3

1 2 762 000 520 000 3 054 000 42 000 520 000 124 000

2 2 804 000 1 040 000 3 178 000 84 000 1 040 000 248 000

3 2 846 000 1 560 000 3 302 000 126 000 1 560 000 372 000

4 2 888 000 2 080 000 3 426 000 168 000 2 080 000 496 000

5 2 930 000 2 600 000 3 550 000 210 000 2 600 000 620 000

6 2 972 000 3 120 000 3 674 000 252 000 3 120 000 744 000

7 3 014 000 3 640 000 3 798 000 294 000 3 640 000 868 000

8 3 056 000 4 160 000 3 922 000 336 000 4 160 000 992 000

9 3 098 000 4 680 000 4 046 000 378 000 4 680 000 1 116 000

10 3 140 000 5 200 000 4 170 000 420 000 5 200 000 1 240 000

11 3 182 000 5 720 000 4 294 000 462 000 5 720 000 1 364 000

12 3 224 000 6 240 000 4 418 000 504 000 6 240 000 1 488 000

Platy zaměstnanců za rok [Kč]Posouzení variant z ekonomického hlediska
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Tab. 4.6 Detailnější posouzení výhodnosti variant [Kč] 

Týdny Varianta1+3 Varianta 2 Varianta 3

20 2 930 000 2 600 000 3 550 000

21 2 940 500 2 730 000 3 581 000

22 2 951 000 2 860 000 3 612 000

23 2 961 500 2 990 000 3 643 000

24 2 972 000 3 120 000 3 674 000

25 2 982 500 3 250 000 3 705 000

26 2 993 000 3 380 000 3 736 000

27 3 003 500 3 510 000 3 767 000

28 3 014 000 3 640 000 3 798 000

29 3 024 500 3 770 000 3 829 000

30 3 035 000 3 900 000 3 860 000

31 3 045 500 4 030 000 3 891 000

Posouzení variant z ekonomického hlediska

 

 

Výpočet ekonomické návratnosti při přijetí navýšené poptávky o 20% a 
zavedením varianty řešení s náklady cca 3 miliony Kč je provedeno v tabulce 
4.7.  

 

Jako vstupní veličiny jsou: 

 investiční náklady a mzdy za 6 měsíců 3 000 000kč, 

 prodejní cena zámku 300,- Kč.ks-1, 

 zvýšený počet vyrobených zámků denně o 2 000ks, 

 čistý zisk je 6,25%, 

 průměrně 20 pracovních dnů za měsíc 
  
 Čistý zisk za den 

 ][5003720003000625,00625,0 KčZPZPCZD  (4.1) 

Ekonomická návratnost 

][80
50037

0000003
dnů

ZD

IN
EN  (4.2) 

 

 

4.3 Závěr 

Z ekonomické analýzy vyplývá, že výhodnost varianty 1+3 proti variantě 
2 je nastane po 23 pracovních týdnech od zavedení. Při porovnání varianty 3 
a 2 výhodnost varianty 3 nastane po 30 týdnech od nasazení. Ekonomická 
návratnost varianty I+III je do 4 měsíců. 
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ZÁVĚR 

Požadované množství zámků Basisschloss je 2 640 000ks.rok-1. Výroba 
probíhá ve 3 směnném provozu po dobu 220 pracovních dnů.  

 

Splnění výroby požadovaného množství zámků je možné uskutečnit za 
jedné z těchto podmínek:  

 snížení pracnosti kritických pracovišť AP190, AP270, AP610 a 
konečné kontroly, 

 zavedením 3 sobotních směn, 

 zdvojení kritických pracovišť AP190, AP270, AP610 a konečné 
kontroly.  

 

Optimálním dlouhodobým řešením je kombinace varianty I a III, kde 
dojde k zdvojení pracoviště nýtování AP190, k snížení pracnosti montážních 
pracovišť AP270, AP610 a doplnění 4 koncového automatu. Řešení II, tři 
sobotní směny, je možné použít okamžitě, ale jako krátkodobé, než budou 
vyrobeny stroje a upraveny pracoviště navrhované variantou I a III.  

 

Z ekonomické analýzy vyplývá, že výhodnost varianty I a III, proti 
variantě II nastane po 23 pracovních týdnech od zavedení. Výhodnost varianty 
III proti variantě II nastane po 30 týdnech od nasazení viz příloha č. 4. 
Ekonomická návratnost zvoleného řešení je do 4 měsíců.  

 

Preventivní údržba a nastavení pracovišť a linky se bude provádět 1x 
týdně v sobotu. Všechna upravená pracoviště splňují podmínku pracnosti pod 
13,05 min.100ks-1. Z propočtu vyplývá rezerva cca 1,2min.100ks-1, která se 
může využít na opravu náhodných defektů a odstávek. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

As Kč Aktuální sazba ceny el. energie za MWh 

CAQ 
 

- Počítačová podpora systému kvality 
(Computer Aided Quality Assurance) 

Systém pořizování, řízení a hodnocení dat 
kvality. 

EN dny Ekonomická návratnost 

EOL tester - End of line tester, koncový kontrolní 
automat 

FIFO - Strategie vyskladňování materiálu (First In - 
First Out). Zajistí, že dříve uskladněné 
zboží bude rovněž dříve vyskladněno. 

IN Kč Investiční náklady varianty I+III 

i.O.  In Ordnung. Shodný (výrobek, díl). 

kO % koeficient na odpočinek (obnova sil) zvýšení 
TMU  

MTM  Methods Time Measurement  „měření času 
metod“ 

L % vytížení linky 

NeR Kč Náklady na elektrickou energii za 1 rok 

NeD Kč Náklady na elektrickou energii za 1 den 

n.i.O.  Neshodný výrobek. Vadný výrobek, který 
neodpovídá předepsanému zadání. 

Ns ks Požadovaný počet vyrobených ks za den 

p1 min přestávka na oběd 

p2 min přestávka na svačinu 

p3 min čas na rozjetí a ukončení směny 

PC Kč Prodejní cena jednoho ks zámku 

PPD - Počet pracovních dnů 

Ppm - Parts per milion. Počet neshodných dílů 
vztažený k 1 milionu dílů. 

PZD ks Požadovaný počet zámků za den 

PZMD ks Počet zámků možných vyrobit za den 

PZS ks Počet zámků teoreticky vyrobených za 
směnu 

PZV ks Počet ks zámků vyrobených za víkendové 
směny 
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Poka Yoke - Původní název byl BAKA-YOKE, ale tento 
název byl posléze změněn na jemnější 
Poka-yoke. S touto myšlenkou přišel 
Shigeo Shingo (1909-1990) a stala se tak 
součástí TPS. (Toyota Production System) 

SaZP - Sociální a zdravotní pojištění 
SeR MWh Spotřeba elektrické energie za 1 rok 

SPC  Statistická regulace procesu 

Sv - Víkendové směny 
te min čas potřebný na montáž 100 ks 
Ts min čas směny 
Tz min ztrátové časy 
TMU s, min, h Time Measurement Unit „jednotka měření 

času“ 
UG - Unter Groupe, podskupina 

(přípravné pracoviště) 
WT - vozík na lince 
ZD Kč Čistý zisk za 1 den 
ZG % Zeitgrad, součinitel využití času  
ZPZ ks Zvýšený počet vyrobených zámků 

za den 
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Příloha 1 

 
Pracovní postup Centrální mazání6 



Příloha 2  

Pracovní postup AP1906 

 



Příloha 3 

Karta normovaných časů – MTM2 

 

 



Příloha 4 

4.1 Graf ekonomického vyhodnocení variant řešení – měsíce 

Graf vyhodnocení variant
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4.2 Graf ekonomického vyhodnocení variant řešení – týdny 

Graf vyhodnocení variant
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Příloha 5 
Posouzení kapacity linky na roční produkci 2 640 000 ks zámků 

Taktová  linka:
Datum: Zpracoval: Horák

Předpoklady (plánování): Skutečně platné (nebo naměřené) hodnoty:

Počet směn: 3 [ - ] MTM Takt linky: 7,5 [ HM ]

Délka směny: 450 [ min ] Max.Čas Aut. Stat. 5,9 [ HM ]

Požadované množství: 2640000 [ks/rok]

Pracovních dnů: 220 [1/rok] Odvozené údaje pro směnu:

Denní množství: 12000 [ks/den] Max.tech. kapacita: 7627 [ ks ]

Množství za směnu: 4000 [ks/sm] Reálná tech. kapacita: 7062 [ ks ]

Koeficient využití 100% 100% [ - ] Produkce při 100% : 6000 [ ks ]

Koeficient na odpočinek 8% [ - ] Pož.produkce při 116% : 6960 [ ks ]

ZG součinitel využití času 116% [ - ]

Počet kusů na WT 1 [ ks ] Odvozené údaje pro KONKRÉTNÍ směnu:

6,25 [ s/ks ] Nahlášené prostoje: 0 [ min ]

10,41 [ HM ] Max.tech. kapacita: 7627 [ ks ]

7,83 [ s/ks ] Reálná tech. kapacita: 7062 [ ks ]

13,04 [ HM ] Produkce při 100% : 6000 [ ks ]

5,62 [ s/ks ] Pož.produkce při 116% : 6960 [ ks ]

9,36 [ HM ]

6,25 [ s/WT ]

10,41 [ HM/WT ]

7,83 [ s/WT ]

13,04 [ HM/WT ]

5,62 [ s/WT ]

9,36 [ HM/WT ]

Plánované kapacity pro směnu:

Max.plan.tech. kapacita linky: 4804 [ ks ]

Tech. kapacita linky pro daný NG: 4804 [ ks ]

Kapacita při dodržení Solltakteff 4000 [ ks ]

WT - Solltakteff

WT - te plan

WT - Max. MeschinenZeit:

Max. MeschinenZeit:

te plan

Formulář pro ověření časů a kapacit linky

10.5.2010

Solltakteff

Výrobní kapacity linky
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Plánované kapacity pro směnu: Odvozené údaje pro KONKRÉTNÍ směnu:

 
 
Poznámka : 
Koeficient využití linky je 100%, což v případě náhodné poruchy neplatí (snížení dle délky 
prostoje). Preventivní údržba pracovišť a linky se provádí 1xtýdně v sobotu.

 



Příloha 6 

Pracovní postup AP2706 

 
 



Příloha 7 

Pracovní postup AP6106 

 
 



Příloha 8.1 
Výpočet pracoviště AP270 metodou MTM pomocí programu TiCon10- první část 

 
 
 



Příloha 8.2 
Výpočet pracoviště AP270 metodou MTM pomocí programu TiCon10- druhá část 



Příloha 8.3 
Výpočet pracoviště AP270 metodou MTM pomocí programu TiCon10- celkem  



Příloha 9.1 
Výpočet pracoviště AP610 metodou MTM pomocí programu TiCon10- první část 

 



Příloha 9.2 
Výpočet pracoviště AP610 metodou MTM pomocí programu TiCon10- druhá část 



Příloha 9.3 
Výpočet pracoviště AP610 metodou MTM pomocí programu TiCon10- celkem 



 Příloha 10 
Layout EOL pasu před a po doplnění 4 koncového automatu 
 

 


