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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem rozmístnění montáže pro pneumatické válce. Montáž je 

navržena do jednotlivých pracovišť. Jednotlivé kroky jsou popsány v této práci podle, kterých 

pracoviště montáže jsou sestaveny, rozdělení pneumatických válců do jednotlivých 

konstrukčních skupin, rozdělení a operace na jednotlivých pracovištích a popis těchto 

pracovišť. Analýza návrhu je provedena na závěr. 

 

 

Abstract 

Thesis deals with proposal layout assembly for pneumatic cylinder. Assembly is proposed 

into separate workplace. Single step are described in those work according to which 

workplace assembly are put together, division pneumatic cylinder to single constructional 

insider division and operation on single workplace and description these workplace. Analysis 

proposal is implementation in the end.  
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1. Historie 

Člověk využívá vzduchu jako užitečného zdroje po několik tisíciletí. 

Již v roce 260 př.n.l. řek Ktésibios sestrojil první dělo využívající stlačeného vzduchu. 

Učinil tak, když vzduch, který stlačil ve válci k napnutí tětivy, čímž byl schopen významně 

zvětšit dosah děla. Proto není žádným divem, že řecké slovo „pneuma ” – které překládáme 

do češtiny jako „vzduch” zanechalo své jméno této technologii: „pneumatika”. 

Technická disciplína s názvem pneumatika se zabývá přípravou a používáním stlačeného 

vzduchu při řízení a pohonu strojů a mechanismů. Pneumatické systémy se používají např. při 

zavírání a otevírání dveří železničních vagonů a autobusů, u manipulátorů a balicích strojů, 

k pohonu pneumatických kladiv a utahováků.1 

 

 

2. Pneumatické lineární pohony 

2.1 Druhy pneumatických válců 

 Pneumatické válce rozdělujeme na: 

a) bez pístní tyče  

b) s pístní tyčí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 470 
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3. Pneumatické válce bez pístní tyče 

Válce bez pístní tyče zabírají méně místa než válce s pístní tyčí. Principy těchto válců jsou 

znázorněny na následujících obrázcích. 

Tento druh pneumatického válce má přímý pohon unášeče pomocí spojovacího můstku 

(obr. 1). Pohyb pístu se může přenášet mechanicky nebo magneticky. Při mechanickém 

přenosu síly na unašeč vně válce se pohyb přenáší můstkem, zapadajícím do pístu i do 

unášeče. Můstek se pohybuje v podélné drážce válce, kryté zevnitř i zvenku ocelovým 

páskem. 2  

Pásky se vzdálí od stěn válce jen v místě můstku. Vnitřní pásek utěsňuje válec proti úniku 

vzduchu a vnější pásek je ochranou proti nečistotám. 

 

 

Obr. 1 

 

Další druh pneumatického válce je nepřímý pohon unašeče pomocí tažného pásku (obr. 2). 

Tento pneumatický válec používá způsob mechanického přenosu síly využívajícího lana nebo 

pásku upevněného v pístu a vedeného přes kladky na vnější unašeč, který se pohybuje ve 

vedení na válci jako saně a může přenášet síly působící na píst. 3 

 

 

Obr. 2 

                                                 
2 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 473 
3 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 473 
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4. Pneumatické válce s pístní tyčí 

4.1 Druhy pneumatických válců s pístní tyčí 

Pneumatické válce rozdělujeme na: 

a) jednočinné 

b) dvojčinné 

 

4.1.1 Princip, typy a použití jednočinného válce  

Jednočinný válec (obr. 3) – přívod stlačeného vzduchu je pouze na jedné straně válce. Síla 

vyvinutá tlakem vzduchu na plochu pístu jednočinného válce působí pouze v jednom směru. 

Podle provedení válce lze využít jako sílu tažnou nebo jako sílu tlačnou. Po přerušení přívodu 

stlačeného vzduchu do válce je pístnice vrácena do původní polohy silou pružiny. Z 

konstrukčního hlediska se jednočinné válce používají pro zdvihy do 50 mm. K ovládání 

jednočinných válců se používají zejména 3/2 ventily. Jednočinné válce mají dva základní 

druhy provedení: 

• s pístnicí v klidové poloze zasunutou  

• s pístnicí v klidové poloze vysunutou 

Ve srovnání s dvojčinnými válci stejných rozměrů mají menší spotřebu vzduchu. Síla 

šroubové pružiny působí proti síle vyvinuté tlakem vzduchu na plochu pístu, takže využitelná 

síla je menší o sílu pružiny. Doraz ve válci brání dosednutí závitů pružiny. Šroubová pružina 

má také svoji délku, proto jsou jednočinné válce proti dvojčinným válcům se stejným 

průměrem a zdvihem delší. 

 

4.1.2 Konstrukce jednočinného válce 

Základ tělesa tvoří bezešvá tažená trubka z korozivzdorné oceli nebo slitin hliníku. Pro 

snížení tření a opotřebení jsou funkční plochy trubek z hliníkových slitin elektrochemicky 

vytvrzeny a vyleštěny. Víka válců jsou většinou odlita z hliníkových slitin. Pístnice je 

vyráběna z oceli, která je odolná proti korozi a mechanickému opotřebení (otěruvzdornost, 

deformace). Je zakončena šestihranem pro možné protočení pístnice s pístem. Pohyb pístnice 

je dán pouzdrem pístnice, v němž se pístnice pohybuje, vzhledem k mechanickému 

opotřebení a tepelným vlivům je pouzdro vyráběno z bronzu. Pouzdro se nachází za 

pístnicovým těsnícím kroužkem. Pístnicový těsnící kroužek je nalisován na pístnici a v jeho 

středu se pohybuje pístnice. Těsnící kroužek utěsňuje čelo válce zabraňuje úniku vzduchu. 

Pro odstranění nečistot, které se nachází na povrchu pístnice je použit stěrací kroužek. Pro 

zajištění proti pohybu soustavy těchto tří komponentů je zde umístněn pojistný kroužek. Pro 
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pohyb pístnice je důležité i vodící kroužek, který je na konci pístnice a vede ji ve válci. Pro 

zvýšení pružnosti a odolnosti proti nárazům se písty vyrábějí z polymeru nebo z oceli se 

stejnými vlastnostmi, kdy tento píst je magnetizován. Pro minimalizování ztrát při stlačení 

vzduchu do krytu válce a výfuku je na píst z jedné strany nalisováno těsnění zhotovené 

z polymeru, který má dobré tepelné vlastnosti a z druhé strany je nárazník. Toto rozložení 

závisí na poloze vratné pružiny v pneumatickém válci. Tento materiál zabraňuje při vysokých 

rychlostech posuvu těsnění pístu k deformacím těsnění pístu při tření o kryt válce. Vratná 

pružina ve válci je uložena pomocí vedení pružiny, které ji vodí a stlačuje ve válci a na pístu 

se nachází uložení pružiny, kdy píst rovnoměrně pružinu stlačuje.  

Doplňujícím prvkem (příslušenstvím) je pro pneumatické válce škrtící ventil, který 

stanovuje tlak vzduchu na vstupu do pneumatického válce. Doplňujícím prvkem 

(příslušenstvím) pro pneumatické válce je snímač polohy. Snímač slouží k detekci koncových 

poloh pístu ve válci, signalizace se provádí po LED diody a je připevněn na povrchu válce. 

    

4.1.3 Princip, typy a použití dvojčinného válce 

Dvojčinný válec (obr. 3) – síla vyvinutá tlakem vzduchu na plochu pístu dvojčinného válce 

působí podle přívodu vzduchu střídavě v obou směrech pohybu pístu. Dvojčinné pneumatické 

válce se používají tam, kde mechanismus i při zpětném pohybu má vykonávat práci. Při 

zasouvání pístnice vyvinou dvojčinné pneumatické válce menší sílu než při vysouvání, 

protože účinná plocha pístu je menší o plochu danou průměrem pístnice. Jeho výhodou je 

možnost dodat podstatně větší množství zdvihů než u jednočinných válců. K ovládání 

dvojčinných válců se používají zejména 5/2 a 5/3 ventily. Dvojčinné válce mají více druhů 

provedení: 

• s tlumením v koncových polohách 

• s nastavitelným tlumením 

• s průběžnou pístnicí 

• s dutou pístnicí  

 

4.1.4 Konstrukce dvojčinného válce  

Základ tělesa tvoří bezešvý tažený čtyřhran z korozivzdorné oceli nebo slitin hliníku. Pro 

snížení tření a opotřebení jsou funkční plochy tělesa válce z hliníkových slitin 

elektrochemicky vytvrzeny a vyleštěny. Víka válců jsou většinou odlita z hliníkových slitin. 

Vzájemná poloha obou vík a tělesa válce je zajištěna svorníky (stahovacími šrouby) a 
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pojistnými kroužky. Těsnost mezi víky a tělesem válce je zajištěna těsnícími kroužky. U 

menších průměrů může být pro spojení víka a těla válce použit nerozebíratelný spoj. Pístnice 

je vyráběna z oceli, která je odolná proti korozi a mechanickému opotřebení (otěruvzdornost, 

deformace). Je zakončena šestihranem pro možné protočení pístnice s pístem. Pohyb pístnice 

je dán vodícím pouzdrem, v němž se pístnice pohybuje, vzhledem k mechanickému 

opotřebení a tepelným vlivům je pouzdro vyráběno z bronzu. Pouzdro se nachází za 

pístnicovým těsnícím kroužkem. Pístnicový těsnící kroužek je nalisován na pístnici a v jeho 

středu se pohybuje pístnice. Těsnící kroužek utěsňuje čelo válce zabraňuje úniku vzduchu. 

Pro odstranění nečistot, které se nachází na povrchu pístnice je použit stěrací kroužek. Pro 

zajištění proti pohybu soustavy těchto tří komponentů je zde umístněn pojistný kroužek. Pro 

pohyb pístnice je důležité i vodící kroužek, který je na konci pístnice a vede ji ve válci. Pro 

zvýšení pružnosti a odolnosti proti nárazům se písty vyrábějí z polymeru nebo z oceli se 

stejnými vlastnostmi, kdy tento píst je magnetizován. Pro minimalizování ztrát při stlačení 

vzduchu do krytu válce a výfuku je na píst z obou stran nalisováno těsnění zhotovené 

z polymeru, který má dobré tepelné vlastnosti. Tento materiál zabraňuje při vysokých 

rychlostech posuvu těsnění pístu k deformacím těsnění pístu při tření o kryt válce. Mimo 

těsnění pístu jsou oba konce pracovní komory opatřeny pružným tlumícím systémem, jejíchž 

funkcí je tlumit dojezd pístu do koncových poloh. Pro tento tlumící systém jsou použity 

těsnící manžety. Tlumící systém tlumí také chvění válce, hluk snižuje na minimum a zlepšuje 

zbytkové pohlcení zbytkové energie.  

Pomocí tlumícího šroubu pro hodnoty tlaku vstupního vzduchu a objemového množství 

v pracovním prostoru válce a šroubu na nastavení počtu časových cyklů v závislosti na 

množství vypouštěného vzduchu, dochází ke zlepšení plnění vzduchem pomocí potlačování 

vzduchu, jež patří mezi výhody, které válce nové generace mají. Toto potlačování vzduchu 

pomáhá ke zvýšení tlaku vzduchu v tělese a následné rychlejší reakci při výfuku.  Zlepší se 

regulační charakteristiky, zpřesní se úprava nastavení tlaku vstupního vzduchu, objemu 

vzduchu a dovolí kratší časový cyklus zásluhou vyššího vypouštění vzduchu. 

Doplňujícím prvkem (příslušenstvím) je pro pneumatické válce škrtící ventil, který 

stanovuje tlak vzduchu na vstupu do pneumatického válce. Doplňujícím prvkem 

(příslušenstvím) pro pneumatické válce je snímač polohy. Snímač slouží k detekci koncových 

poloh pístu ve válci, signalizace se provádí po LED diody a je připevněn v drážce nebo na 

povrchu válce. 

 

 



 15 

4.1.5 Schéma s popisem dvojčinného a jednočinného pneumatického válce: 4 

 

Obr. 3 

 

4.2 Dimenzování pneumatických válců 

U pneumatických válců se zabýváme následujícími veličinami: 

a) síla vyvinutá pneumatickým válcem 

b) využitelná síla pneumatického válce 

c) koeficient zatížení pístnice 

d) kontrola zatížení pístnice na vzpěr 

e) spotřeba vzduchu pneumatických válců  

f) rychlost pístu – pístnice 

 

4.2.1 Síla vyvinutá pneumatickým válcem 5 

Sílu, kterou vyvine pneumatický válec, určuje plocha pístu, daná jeho průměrem, tlak 

vzduchu a odpory způsobené třením vedení a těsnění pístu a pístnice (obr. 4). 

Obr. 4 
                                                 
4 Norgren, spol. s.r.o. – katalog pneumatických pohonů <//http:www.norgren.com.> 
5 Pneumatické mechanismy: Skripta pro kurs konstruktérů pneumatických mechanismů. Nakl. Praha 1965 



 16 

Teoretickou, statickou sílu pneumatického válce můžeme vypočítat podle vzorce: 

pAF ×=  

F – síla      (N) 

A – plocha      (m²) 

p – tlak vzduchu ve válci    (N/m²) 

U dvojčinných pneumatických platí při vysouvání pístnice: 

pDF vys ××= 4/2 π  

D – průměr pístu     (mm) 

a při zasouvání pístnice: 

( ) ( )[ ] pdDF zas ××−×= 4/4/ 22 ππ  

d – průměr pístnice    (mm) 

U jednočinných pneumatických válců (pístnice v klidu je zasunutá) platí: 

( ) SE FpDF −××= 4/2 π   

SF  – síla stlačené pružiny v konci zdvihu  (N) 

 

4.2.2 Využitelná síla pneumatického válce 6 

Je určena hmotností tělesa spojeného s pístnicí, úhlem, který svírá osa válce s horizontální 

rovinou, třením, tlakem vzduchu a plochou pístu pneumatického válce. Dále je třeba také 

počítat s mechanickou účinností pneumatického válce, která se podle typu a velikosti 

pohybuje v rozmezí od 80 do 95 % jeho teoretické síly. 

Velikost využitelné síly pneumatického válce závisí především na následujících 

podmínkách: 

• hmotnosti břemene → zatížení pístnice 

• síle k překonání tření 

• síle potřebné ke zrychlení 

• rozkladu sil na nakloněné rovině  

• tlaku vzduchu ve válci 

• ploše pístu válce 

• účinnost válce, která se podle typu a velikosti pohybuje v rozmezí 80 – 95 % 

teoretické síly 

  

                                                 
6 Pneumatické mechanismy: Skripta pro kurs konstruktérů pneumatických mechanismů. Nakl. Praha 1965 
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4.2.3 Koeficient zatížení pístnice 7 

Vyjadřuje v procentech poměr potřebné síly k teoretické síle pneumatického válce. 

100×=
sílateoretická

sílapotrebná
k  

Pístnice pneumatického válce by měla být zatížena břemenem, které odpovídá maximálně 

85% válce vyvinuté síly. Pokud se vyžaduje přesnější regulace rychlosti pohybu pístnice nebo 

se mění její zatížení, měl by se koeficient zatížení pístnice pohybovat v rozmezí od 60 do  

70 % válcem vyvinuté síly. 

 

4.2.4 Kontrola zatížení pístnice na vzpěr 8 

Zatížení pístnice na vzpěr nastane při splnění jedné ze dvou, nebo obou následujících 

podmínek: 

• zatížení pístnice tlakem 

• když je zatížené těleso poměrně dlouhé a štíhlé    

První podmínka nastane, pokud osa pneumatického válce je svislá a válec zvedá břemeno 

nebo v tom směru tlačí. Druhá podmínka nastane, když se překročí maximální zdvih válce. 

  

4.2.5 Spotřeba vzduchu pneumatických válců 9 

U pneumatických válců rozlišujeme dva druhy spotřeby vzduchu: 

• průměrná spotřeba vzduchu za minutu, údaj je důležitý pro stanovení zdroje vzduch a 

též výpočet celkových nákladů 

• okamžitá maximální spotřeba vzduchu, údaj je důležitý pro správné určení velikosti 

ventilu, průřezu, hadic, šroubení, nástrčných spojek a jednotek pro úpravu stlačeného 

vzduchu. Hodnota je dána rychlosti pohybu pístu (pístnice).  

Výpočet průměrné spotřeby vzduchu za minutu: 

( )
5

2

10
1,04/4,1 npHD

Q
×+××××= π

 

Q – spotřeba vzduchu     ( min/nl ) 

1,4 – kompenzace termodynamických ztrát  

D – průměr pístu     (mm) 

H – zdvih pístu     (mm) 

                                                 
7 Pneumatické mechanismy: Skripta pro kurs konstruktérů pneumatických mechanismů. Nakl. Praha 1965 
8 Pneumatické mechanismy: Skripta pro kurs konstruktérů pneumatických mechanismů. Nakl. Praha 1965 
9 Pneumatické mechanismy: Skripta pro kurs konstruktérů pneumatických mechanismů. Nakl. Praha 1965 
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p – tlak vzduchu ve válci   (MPa) 

0,1 – k hodnotě provozního tlaku vzduchu se musí připočítat 0,1 MPa. Je-li píst v koncové 

poloze, není ve válci prakticky vzduch. Vysune-li se pístnice válce ručně do koncové polohy, 

zaplní se válec vzduchem, který má atmosférický tlak. 

n – počet jednotlivých zdvihů za minutu (1/min) 

Okamžitá maximální spotřeba vzduchu: 

( )
5

2

10
601,04/4,1 ×+××××= pvD

Q
π

 

Q – spotřeba vzduchu    ( min/nl ) 

1,4 – kompenzace termodynamických ztrát 

D – průměr pístu    (mm) 

v – rychlost pístu (pístnice)   (mm/s) 

p – tlak vzduchu ve válci   (MPa) 

60 – převod na minutu 

 

4.2.6 Rychlost pístu – pístnice 10 

Rychlost pístu nebo pístnice je ovlivněna: 

• přebytkem síly pro zrychlení 

• tlakem vzduchu 

• rozdílem tlaku ve válci za pístem a před pístem ve směru jeho pohybu. Jeho velikost 

závisí především na rychlosti, jakou je objem vzduchu před pístem z válce vypuštěn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Pneumatické mechanismy: Skripta pro kurs konstruktérů pneumatických mechanismů. Nakl. Praha 1965 
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5. Technologie a konstrukce montážního pracoviště. 

5.1 Základní pojmy montáže 

Montážní procesy jsou konečnou fází výrobního procesu výrobního procesu, ve kterém 

dochází k postupnému spojování vyrobených součástí do uzlů, funkčních skupin a celků, až 

po finální montovaný výrobek, který vyhovuje požadovaným technickým a kvalitativním 

parametrům.  

Montážní procesy jsou i souhrnem montážních operací, které se realizují v určitém 

technicky a ekonomicky účelné posloupnosti, plně odpovídající předem stanoveným 

technickým podmínkám. 

Spojování je hlavní a převládající činnost montáže, montáž obvykle začíná ustavením 

základní součásti. 

Výtěžnost montáže je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů kvality montáže. Je to poměr 

mezi skutečným množstvím dobře smontovaných výrobků z daného množství součástí 

dodaných na montáž a teoretickým maximálně možným počtem výrobků, které lze z daného 

počtu součástí smontovat.  

 

5.2 Klasifikace objektů montáže 11 

Montážní procesy se vztahují především na montované výrobky, které jsou základním 

objektem zkoumáním. Každé projektování montážních procesů začíná analýzou montovaného 

výrobku, jeho základních uzlů a jednotlivých součástí. Technologicko – organizační struktura 

montáže je ovlivněna zejména: 

• Množstvím montovaných výrobků, jejich kvalitou a konstrukčními vlastnostmi 

• sériovostí výroby 

• materiálem součástí a jejich kvalitou 

• způsobilostí a vhodností výrobků pro automatizovanou montáž 

• technologičností, manipulovatelností a orientovatelností součástí, celků a výrobků 

• výběrem montážních prostředků a nástrojů 

• strukturou montážních pracovišť 

Obecně se klasifikací rozumí systematické členění objektů na podsystémy, které se 

vyznačují stejnými znaky. Účelem klasifikace je vymezení tříd stejné struktury, pro které se 

hledají samostatné metody kódování, zápisu a zpracování informací. 

Hlavní skupiny strojírenských výrobků lze klasifikovat následovně: 
                                                 
11 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie  
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• finální výrobky s určitou funkcí  

• výrobky kompletizačního charakteru  

• strojní součásti 

Z hlediska automatizace a robotizace montáže jsou důležité zejména takové systémy 

klasifikace, které jsou založeny na třídění geometrických tvarů pro potřeby ustavování a 

orientace objektů montáže. Všeobecné se vychází z poznatku, že otázky ustavování a 

orientace objektů lze zkoumat z hlediska odebírání stupňů volnosti tuhého tělesa v daném 

souřadnicovém systému. 

Každé volné těleso, zkoumané v systému tří navzájem kolmých os, má šest stupňů volnosti 

(obr. 5). Poloha a orientace je úplně určena šesti nezávislými veličinami. Každá pevná 

souřadnice nejenže určuje polohu jednoho z bodů objektu, ale zároveň mu ubírá i jeden stupeň 

volnosti. Reálné plochy strojních součástí lze tedy podle toho, kolik opěrných bodů zajišťují 

klasifikovat (obr. 6): 

• základové, zajišťují tři opěrné body  

• vodící, zajišťují dva opěrné body 

• opěrné, zajišťují jeden opěrný bod 

 

Obr. 5 
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Kuželová plocha je nositelem pěti opěrných bodů; odebírá následující stupně volnosti: posuv 

ve směru os x,y,z, a rotaci kolem os y a z. 

Válcová plocha je nositelem čtyř opěrných bodů; odebírá následující stupně volnosti: posuv 

ve směru os y,z a rotaci kolem os y a z. 

Rovinná plocha a čelní rotační plocha jsou nositelem tří opěrných bodů; odebírají tyto stupně 

volnosti: posuv ve směru osy x a rotaci kolem os y a z. 

Úzké a dlouhé rovinné plochy odebírají objektu dva stupně volnosti. 

Drážky, výstupky apod. odebírají objektu jeden stupeň volnosti  

 

 

Obr. 6 

 

Při ustavování a orientaci reálných objektů vzniká komplexní ustavení kombinací 

základových, vodících a opěrných ploch. 

Pro vyřešení automatické orientace součástí při montáži je třeba v prvním řadě stanovit 

možné polohy, jež součásti v průběhu dopravy a manipulace mohou zaujmout nebo 

systematizovat polohy do skupin. Velký význam mají přednostní polohy součásti. Přednostní 

poloha součásti je taková poloha, kterou součást stabilně zaujme na základě geometrie a 

polohy těžiště, pokud na ni působí konstantní síla. 

Z hlediska automatizované montáže je účelné třídit objekty montáže na: 

• rotační 

• prizmatické  

• složené 

Toto dělení nepostačuje k úplné orientaci a proto se jako další kritérium zavádí pojmy 

symetrie a asymetrie.  
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5.3 Technologičnost konstrukce výrobku z hlediska montáže 12 

Pod pojmem technologičnost konstrukce z hlediska montáže je zahrnuta taková úprava 

rozměrů, tvarů, materiálů a dalších parametrů, která vytváří nejnižší pracnost montáže a 

zhotovení výrobku při zachování, případně zlepšení jeho funkce v rámci daných možností 

výrobní techniky. Technologičnost konstrukce z hlediska montáže je určována: 

• tvarem součástí 

• rozměry, hmotností a přesností 

• počtem součástí v montovaném výrobku 

• směrem montáže  

• fixací základní součástí a rozměrovými řetězci  

• spojením a spojovací technologií 

Montážní procesy jsou vždy prověrkou správnosti konstrukce a nedostatků 

v technologickém procesu, které se v této poslední fázi výroby akumulují. Montážní náklady 

mohou v důsledku nevhodné konstrukce a špatně vyrobených součástí tvořit největší část 

výrobních nákladů. Vhodná konstrukce výrobku umožní zjednodušit montážní proces, 

eliminovat ruční pracoviště a uplatnit mechanizaci a automatizaci pomocí různých prostředků. 

Se zvyšujícím stupněm automatizace se zvyšují i požadavky na technologičnost výrobků a 

přesnost jejich provedení. 

Zabezpečení technologičnosti montáže je v podstatě dáno těmito základními podmínkami: 

• členěním výrobku na jednotlivé uzly, které dovolují jejich nezávislou montáž, 

kontrolu a zkoušky 

• zabezpečením vyměnitelnosti a vzájemné vyměnitelnosti jednotlivých prvků bez 

lícování 

• zabezpečení jednoduchosti montáže a přístupnosti montážních míst 

Hlavními ukazateli technologičnosti jsou pracnost a náklady zhotovení výrobku. 

Hodnocení technologičnosti konstrukce lze vztáhnout na: 

• jednotlivé výrobní operace 

• celý technologický a konstrukční postup výroby součásti 

• výrobu a montáž celého výrobku 

 

 

                                                 
12 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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5.4 Analýza rozměrových řetězců 13 

Každý výrobek je identifikován v příslušné technické dokumentaci systémem rozměrových 

charakteristik, vyjádřených jejich jmenovitými hodnotami a mezními úchylkami. Tento 

rozměrový systém lze zpravidla členit na několik subsystémů, které charakterizují určité 

rozměrové vazby a závislosti, vyjádřené rozměrovými řetězci. 

Rozměrový řetěz tvoří uzavřený obvod vzájemně funkčně závislých rozměrů, které se 

nazývají členy rozměrového řetězce, v němž není možné změnit libovolný rozměr nebo jeho 

toleranci, aniž by se porušila vzájemná vazba jednotlivých rozměrů ve vztahu k funkčním 

vlastnostem daného výrobku. 

Závěrný člen rozměrového řetězce je ten rozměr, jehož velikost funkčně závisí na ostatních 

nezávislých členech řetězce. 

Zvětšující člen rozměrového řetězce je takový člen, při jehož zvětšení se zvětší závěrný 

člen. 

Zmenšující člen rozměrového řetězce je takový člen, při jehož zvětšení se zmenší závěrný 

člen. 
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.min.min iz AA – dolní mezní rozměr příslušného členu 
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iz HH , – horní úchylka příslušného členu 

iD – dolní úchylka příslušného členu 

                                                 
13 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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∑∑
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iz DD ,  – dolní úchylka příslušného členu  

iH  – horní úchylka příslušného členu 

k – počet členů zvětšujících  

n – počet členů zmenšujících  

n+1 – celkový počet členů → závěrný členů 

 

5.5 Metody montáží 

Montážní proces je podsystém výrobního systému, sloužícího k montáži výrobků. 

Montážní proces lze posuzovat: 

• z hlediska jeho začlenění do výrobního systému 

• z hlediska jeho funkce 

• z hlediska jeho regulačních vlastností 

V podstatě existují dvě základní uspořádání montážní techniky: 

• předmětové – montážní technika je zařazena za sebou podle pořadí operací → cílem 

tohoto uspořádání je vytvořit předmět montáže, finální výrobek 

• technologické – na jednom místě je soustředěna technika pouze pro jeden typ 

montážní operace → technologická specializace jednotlivých organizačních útvarů 

systému 

Metody montáže z hlediska vyměnitelnosti součástí: 

• metoda absolutní vyměnitelnosti 

• metoda částečné vyměnitelnosti  

• metoda výběrová 

• metoda lícování 

• metoda regulační 

 

5.5.1 Metoda absolutní vyměnitelnosti 14 

Tato metoda umožňuje montáž všech součástí, které tvoří jednotlivé členy rozměrového 

řetězce, zhotovených v předepsaných rozměrech a tolerancích, bez předchozího výběru či 

přizpůsobení a plně zabezpečuje přesnost závěrného členu.  

                                                 
14 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie  
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Nevýhody dané metody: 

• s narůstajícím počtem členů narůstá hodnota tolerance závěrného členu → 

→  zvyšování nákladů na výrobu součástí  

      →  přesnější výrobní metody, přípravky a měřidla  

      →  delší výrobní časy 

• rovnoměrné rozložení tolerance závěrného členu na jednotlivé členy řetězce není 

prakticky realizovatelné  

• hospodárné použití metody je možné u rozměrových řetězců s malým počtem členů 

Výhody metody: 

• jednoduchá technologická příprava montáže 

• jednoduchá a hospodárná montáž 

• snadná mechanizace a automatizace montáže 

• možnost zavedení proudové montáže 

• možnost kooperace výroby 

• jednoduchá údržba a opravy výrobku na základě vyměnitelných náhradních dílů, 

snadné vybavení náhradními díly. 

 

5.5.2 Metoda částečné vyměnitelnosti 15 

Tato metoda vychází z úvahy, že skutečné rozměry každého členu rozměrového řetězce 

jsou vlivem nahodilých chyb rozloženy v celé šíři tolerančního pole, ale s rozdílnou četností 

výskytu. Dále je zřejmé, že pravděpodobnost vzájemného setkání extremních rozměrů klesá 

se zvětšujícím se počtem členů v řetězci.  

Z toho vyplývá určitá možnost rozšíření tolerancí jednotlivých členů řetězce při určitém, 

předem stanoveném činiteli rizika. 

Výhody metody částečné vyměnitelnosti: 

• možnost volby větších tolerancí součástí 

• jednoduchá a hospodárná montáž 

Nevýhody: 

• nutnost zřízení pracovních míst pro případné dolícování součástí, jejichž tolerance 

náhodně nevyhovují rozměrovému řetězci 

                                                 
15 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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• vybavení automatických montážních strojů zařízením na měření úchylek a blokovacím 

zařízením pro vyřazení nevyhovujících součástí 

 

5.5.3 Metoda výběrová 16 

Tato metoda je užívána tehdy, je – li požadovaná vůle nebo přesah vzhledem k pracovním 

podmínkám tak malá, že je z technologického hlediska obtížné dodržet tolerance hlavních 

rozměrů součástí. V tomto případě se součásti zhotovují s většími tolerancemi a předepsané 

přesnosti celku se dosahuje příslušným výběrem součásti, který umožňuje hospodárně 

dosáhnout velmi přesných spojení. Metoda se dělí na: 

• montáž s úplným předběžným výběrem součástí do rozměrových skupin 

• montáž s částečným předběžným výběrem součástí do rozměrových skupin 

Nevýhody metody: 

• vyšší rozpracovanost montáže 

• potřeba měření všech součástí při jejich třídění 

• potřeba výroby s malými odchylkami tvaru a drsnosti povrchu navzájem spojovaných 

ploch 

 

5.5.4 Metoda lícování 17 

Tato metoda se používá hlavně v těch případech, kdy funkční požadavky na mechanismus 

zaručí pouze taková přesnost, kterou není možné ekonomicky dosáhnout při dané úrovni 

výroby. Princip metody je založen na tom, že součásti jsou vyrobeny s rozšířenými 

tolerancemi a přesnosti mechanismu se pak dosáhne dodatečným přilícováním jednoho 

z předem vybraných dílů nebo součástí tvz. kompenzátorem. Kompenzátor u této metody 

bývá pevný. Při volbě kompenzátoru je třeba dodržovat tyto zásady: 

• jako kompenzátor nelze volit člen rozměrového řetězce, který vytváří v řetězci 

paralelní spojení 

• kompenzátor má být volen jako poslední člen řetězce  

• obráběné plochy kompenzátoru mají být co nejmenší 

Nevýhodou dané metody jsou dodatečné přizpůsobovací práce na montáži a potřeba vyšší 

kvalifikace dělníků, kteří tyto práce provádějí. 

                                                 
16 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie  
17 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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5.5.5 Metoda regulační 18  

Metoda využívá možnosti dosažení tolerance závěrného členu: 

• změnou polohy určeného členu rozměrového řetězce 

• vložením určitého počtu kompenzačních prvků do rozměrového řetězce 

Výhoda této metody spočívá především v odstranění dodatečného přizpůsobování 

závěrných členů rozměrového řetězce. Nevýhodou je zvýšení počtu členů řetězce. 

 

5.6 Stanovení potřebných ploch pro montáž 19 

Správné stanovení velikostí potřebné plochy pro montáž ovlivňuje nejen dynamičnost 

montáže, ale do značné míry také produktivitu. V dnešní době s ukazuje, že podíl montážních 

ploch ve strojírenství se pohybuje v rozsahu od 10 do 70 % ve vztahu k celkové výrobní ploše 

závodu. Velikosti montážní plochy bude ovlivněna jednak druhem výrobku, ale také druhem 

výroby. Pro potřeby projektování montáže lze použít pro výpočet ploch následující metody: 

• metoda sumárních ukazatelů – stanovení montážní plochy vychází z následujícího 

vzorce: 

Qmrm kQS ×=   

kde: mrQ ……..roční objem výroby 

        Qk ……...koeficient měrné spotřeby montážní plochy v m²/ výrobek nebo t/rok 

• metoda rozborově propočtová – jednotlivé podmínky, které ovlivňují velikost 

montážní plochy lze rozdělit do dvou skupin: 

• podmínky, které jsou závislé na rozměrech výrobku nebo pracovního stolu 

• podmínky, které jsou stanoveny na základě technicko – organizačních požadavků. 

Plochu montážního pracoviště lze určit podle vztahu: 

pM

m

i
vm SSSS ++=∑

=1

 

kde: VS ………velikost plochy výrobku 

        MS ……...manipulační plocha okolo montážního pracoviště v m² 

        pS ………přípravná a odkládací plocha v m² 

         m………..počet montážních pracovišť  

                                                 
18 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
19 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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5.7 Základní propočty montáže 20 

Nejdůležitější veličinou je výrobní takt montáže. Je to průměrný časový interval, ve kterém 

je z montáže odveden jeden smontovaný výrobek nebo skupina výrobků: 

Q

F
Tv =  

F – je fond pracovní doby za určité plánované období 

Q – je množství výrobků, které mají být v plánované době smontovány 

Rytmus odvodu – ve skutečnosti práce v montáži neprobíhá podle výrobní taktu, je třeba 

vzít v úvahu technologické a organizační přestávky: 

Q

kF
rnebo

Q

fF
r v×=−=  

f – je doba technologických a organizačních přestávek v plánovaném období 

vk – koeficient využití pracovní doby v plánovaném období 

Výrobní cyklus – vyjadřuje časový úsek od začátku první operace na výrobku až po 

skončení poslední operace: 

rnVc ×=   

n – počet operací v montáži 

Počet stanovišť – pokud je doba trvání jednotlivých operací totožná nebo menší než rytmus 

odvodu r, potom je počet pracovišť totožný s počtem operací.  

Pokud doba trvání operace na některých stanovištích převyšuje rytmus odvodu, potom je 

počet pracovišť větší než počet operací a to o počet stanovišť paralelně pracujících na 

příslušných operacích. Počet paralelních stanovišť pro provádění dané operace je tedy dán 

vztahem: 

r

t
p i

i =   

it  - je technologický čas i – té operace 

Počet dělníků – nelze mechanicky spojovat s počtem operací nebo počtem stanovišť. 

∑
=

=
n

i i

i

N

p
R

1

 

n – počet operací na montáži 

                                                 
20 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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ip  – je počet stanovišť paralelně pracujících na i – té operaci 

iN – je počet stanovišť normovaných pro provádění i – té operace jedním dělníkem  

 

5.8 Prostředky pro vybavení montážních procesů 21 

Montážní pracoviště z hlediska nároků na prostor, uspořádání a vybavenost bude 

především ovlivněno: 

• druhem a charakterem montážní činnosti 

• velikostí a hmotností montážního celku  

• požadavky montážních technologií 

• pracovními a bezpečnostními předpisy 

Montážní pracoviště jsou navrhována jako stavebnice a byly řešeny z hlediska požadavků 

ergonomie a bezpečnosti práce.  

 

5.9 Technická příprava montáže 

Technická příprava montáže zahrnuje zpracování: 

• pracovních podkladů 

• časových rozborů 

 

5.9.1. Pracovní podklady 22 

Pracovní podklady montáže vycházejí z konstrukčních podkladů (výkresy sestav, 

podsestav, součástí, kusovníky). Podle složitosti a členění výrobku obsahují pracovní 

podklady obvykle: 

a) montážní schéma  

b) montážní postup  

c) procesní list 

d) seznam částí (kusovník) 

ad a)Montážní schéma. 

Zobrazuje graficky rozčlení výrobku do montážních celků až po jednotlivé součásti. 

Přehledně ukazuje strukturu a složitost montážních celků současně s možnostmi rozčlenění 

montáže do jednotlivých stupňů z hlediska organizačního uspořádání.  

                                                 
21 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
22 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie  



 30 

Je podkladem nejen pro řešení konkrétní technologie montáže, ale i pro organizaci a řízení 

montážního procesu. 

Pro složité, členité výrobky lze zpracovat montážní schéma jednotlivě na určené montážní 

celky.  

ad b)Montážní postup. 

Obsahuje: 

• pořadí jednotlivých operací  

• popis postupu práce v jednotlivých operací 

• nářadí, přípravky, pomůcky 

• zatřídění práce a normy času  

Technologický postup montáže může mít různý rozsah a může být různě členěn. U 

složitých montážních činností se zpracovávají montážní návodky, které obsahují: 

• podrobný popis montážních činností a jejich sled 

• technické parametry pro nářadí a pomůcky 

• náčrtek montážního uzlu 

• dílčí normy času  

ad c) Procesní list 

Procesní list se kreslí v pravém horním rohu schématu montáže. Zde se zaznamenává 

hlavní součást a pod ní se ve svislém směru znázorňují operace, které se na součásti provádějí. 

Ostatní části se znázorňují vlevo stejným způsobem, když se tyto části přiblíží k hlavní 

skupině, do které vstupují, znázorní se to spojením obou částí vodorovnou čarou. 

U každé montážní operace je uveden její popis a ostatní základní údaje. 

ad d) Seznam částí (kusovník) 

Z kusovníku v podstatě vyplývá, jaké součásti a skupiny a v jakých množstvích jsou 

potřebné k zhotovení výrobku.  

Každý kusovník musí obsahovat: 

• číslo vyšší součásti 

• číslo nižší součásti 

• údaje o množství  

• pozice  

Z hlediska uplatnění v montáži lze kusovníky členit na: 

• konstrukční 

• výrobní 
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• variantní  

Konstrukční kusovníky – jejich sestavení je závislé na druhu a členění výrobku do 

konstrukčních skupin. Někdy mohou být členěny i podle funkčních hledisek. 

Výrobní kusovníky – jsou sestavovány se zřetelem na postup výroby a tvoří pracovní 

podklady pro přísun materiálu, součástí a montážních celků v příslušném množství a lhůtách. 

Variantní kusovníky – ve většině případů se vyrábí standardní výrobky, u nichž s podle 

přání zákazníka mění některé části. Tyto doplňující části se mohou vyskytovat na různých 

stupních struktury výrobku. Není nutné, aby pro každé provedení výrobku byl vypracován 

zvláštní kusovník → zpracují se odchylky od standardního provedení jako variantní kusovník, 

který je k dispozici ke kusovníku základní varianty.  

Pro potřeby montáže je vhodné kusovníky sestavovat jako: 

• souhrnné 

• stavebnicové 

• strukturní 

Souhrnné kusovníky – jsou to seznamy všech částí, ze kterých se skládá výrobek, přičemž 

příslušnost částí do celků, podskupin či skupin není patrná. 

Kusovníky se sestavují pro každý montážní celek, který bude dodáván jako samostatný 

výrobek. Podle těchto kusovníku nelze vypracovat časově návaznou dispozici, jejich využití 

je omezeno na souhrnné vytipování částí výrobku a jejich množství. 

Tyto kusovníky jsou vhodné pro výrobu a montáž jednoduchých výrobků, nebo výrobků 

s vysokou sériovostí a krátkou průběžnou dobou.  

Výhodou těchto kusovníků je přehledné a jednoduché používání a množství součástí pro 

montáž lze vyčíst přímo z kusovníku. Nevýhodou těchto kusovníků jsou určité části 

přemontovány do montážního celku, nepozná se z kusovníku do které skupiny patří a nelze 

sestavit údaje o uskladnění předmontovaných celků.  

Stavebnicové kusovníky – obsahují jen ty části, které přímo vstupují do vyššího celku. 

Kromě základních údajů obsahují též údaje o příslušnosti částí v montovaném výrobku.  

Výhodou těchto kusovníků jsou skupiny s velkou opakovatelností stačí uvádět je jednou, 

nižší objem kusovníku, minimální náklady při změně systému a možnost stanovení čisté 

potřeby kusů podle montážních celků. Nevýhodou těchto kusovníků je nepřehlednost. 

Strukturní kusovníky – pro každý výrobek nebo skupinu jsou uvedeny nejen součásti, ale i 

podskupiny a montážní celky. Každý montážní prvek je doplněn údajem o množství, které se 

vztahuje na montážní celek. 
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Výhodou těchto kusovníků je přehledné členění výrobku a jednoduché změnové řízení. 

Nevýhodou těchto kusovníků je rostoucí počet součástí a celků tím se snižuje přehlednost a 

s rostoucím počtem mnohonásobně použitých celků narůstá objem kusovníku. 

 

5.9.2 Časové rozbory 23 

Slouží pro stanovení spotřeby času pomocí následujících metod: 

a) analytické  

b) sumární 

Ad. a) Analytická metoda 

Je to metoda výpočetní, která se používá normativních podkladů nebo chronometráže. Při 

použití normativních podkladů s vychází z analýzy pracovního postupu, kde se pro jednotlivé 

složky pracovních operací určuje příslušný jednotkový čas práce.  

V kusové a malosériové výrobě postačí normativy sdružené, v sériové normativy úkonů, 

v hromadné výrobě je pak zapotřebí užít podrobných a přesných normativů, které umožňují 

rozčlenit montáž na nejmenší složky operací tj. pohyby. 

 ad. b) Sumární metoda   

Vychází za statisticky získaných hodnot a používá se zejména tam, kde vyhovuje menší 

přesnost hodnot. Údaje jsou zpracovány do grafů nebo je lze vyjádřit matematicky. 

 

5.10 Projektování montáže 24 

Dynamické vazby mezi jednotlivými pracovišti představované sladěním jednotlivých 

operací z časového hlediska, stanovením režimu práce a jeho rytmu, lze řešit různými 

metodami: 

1) úsečkové grafy  

Při této metodě projektování montáže si zaneseme do grafu sled operací v závislosti na čase 

(obr. 7). Zjistíme, zda průběh operací je časově dostatečně pokryt, pokud tomu tak není, 

můžeme navrhovat alternativy.   

                                                 
23 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
24 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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Obr. 7 

 

2) analytické metody (metoda kritické cesty) 

Při této metodě zaznačíme schéma sítě činností se základními jevy a označíme je kruhy 

(obr. 8) a jednotlivé činnosti mezi nimi šipkami. K základním vlastnostem jevů a činností 

patří, že žádný jev nelze považovat za ukončený, dokud všechny činnosti na něm s podílející 

nejsou ukončeny. Na kruhu s nachází tyto základní informace: 

 

Obr. 8 

 

N – číslo jevu  

1t  - čas možného nejdřívějšího startu další činnosti 

2t - čas možného nejpozdějšího startu další činnosti 

R – rozdíl mezi1t - 2t tj. možná časová rezerva mezi činnostmi    

Toto je ukázka grafického zpracování pomocí této metody (obr. 9): 
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Obr. 9 

 

5.11 Zatížení v montážním procesu 25 

Základem je ergonomie. Ergonomie využívá poznatků fyziologie práce, hygieny práce, 

pracovního lékařství, ergonomické antropologie, biomechaniky, psychologické práce, 

sociologie, pracovního práva, filosofie a dalších disciplin → jedná se o interdisciplinární 

hraniční obor. 

Problémy pro ergonomické řešení jsou v oblasti částečně mechanizovaných a 

automatizovaných prací na montážních linkách. Pro vyřešení je nutno vycházet z těchto 

zásad: 

• pracoviště pro ruční a automatizovanou montáž je třeba spojovat s dostatečně 

dimenzovanými mezioperačními zásobníky a počet pracovišť volit tak, aby mezi nimi 

a automaty byla volná vazba 

• vytvářet individuální pracoviště nezávislá na taktu linky na bočním principu 

• jednotlivá pracoviště přizpůsobovat hygienicko – funkčním požadavkům člověka a 

umožnit sociální komunikaci pracovníků 

• vybudovat rezervní pracoviště, která umožní ulehčit zácvik nových pracovníků 

Všeobecné pravidlo platí, že pracovní výkon při profesionální činnosti je jen různě velkou 

částí z celkové potencionální výkonnosti jedince. Člověk pracuje vždy s určitou výkonovou 

rezervou. Čím je tato rezerva větší, tím vyšší je aktuální pohotovost k výkonu a tím déle se 

zachovává schopnost pracovat.  

                                                 
25 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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Množství činností, které člověk vykonává v pracovním procesu lze podle zatížení různých 

tělesných orgánů a nároků na schopnosti rozdělit na práce většinou fyzického a práce většinou 

nefyzického charakteru. 

Se soustředěním výroby na jedno místo a rozvojem techniky klesá podíl fyzické práce a 

zvyšuje se podíl kontrolních a řídících činností. Při těchto činnostech se více než jinde 

uplatňují individuální faktory a společenské faktory. Při činnostech nefyzických přijímá 

operátor jednak přímé informace a i zprostředkované informace. Musí též porovnávat zjištěné 

hodnoty s požadovanými. Tato činnost tedy vyžaduje: 

• značnou koncentraci pozornosti 

• dobrou funkci smyslových orgánů 

• paměťové schopnosti 

Důležitým charakteristickým prvkem je i únava. Únava je stav snížené výkonnosti, který se 

postupně dostaví při jakékoli činnosti. Tímto pojmem se označuje též subjektivní pocit, 

kterým je tento stav doprovázen, a který nutí unaveného člověka činnost přerušit nebo snížit 

jeho intenzitu. Pocit únavy se nemusí ztotožňovat se skutečnou únavou, ale může vzniknout 

již před započetím pracovní činnosti. 

Únava se projevuje: - dočasným snížením množství a kvality práce 

               - změnami pracovního stereotypu  

                                 - porušením koordinace jednotlivých motorických funkcí 

Pokud je únava uměle potlačována může dojít k poškození organizmu. 

Únava může být: - lokální  

                            - celková 

Faktory oddalující nástup únavy: 

• zohlednění antropometrických a biomechanických poznatků 

• zohlednění poznatků o psychických a fyzických možnostech člověka 

• zohlednění hygienických požadavků na kvalitu pracovního prostředí 

• ovlivnění psychologických činitelů 

Velmi důležitým faktorem je též monotonie. Monotonie vzniká po určitém čase, ve kterém se 

provádí velké množství stejných operací v krátkých časových intervalech. Na rozdíl od únavy 

s časem nenarůstá, končí rozptýlením při ukončení směny. 

U montážních linek lze monotonii odstranit organizací montážního procesu s individuálním 

pracovním rytmem na jednotlivých pracovištích nebo pomocí střídání pracovních míst mezi 

jednotlivými pracovníky. 
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6. Typy montáží 

Z hlediska stupně mechanizace rozlišujeme montážní procesy: 

• ruční  

• automatizované 

Metody montáže z hlediska organizace práce: 

• nepohyblivá (stacionární) montáž – soustředěná 

                                                             – rozčleněná 

• pohyblivá montáž – s předmětovou řadou  

                                           – linková 

                                           – proudová 

Metody montáže z hlediska časové součinnosti strukturních jednotek: 

• postupná montáž 

• souběžná montáž 

• kombinovaná montáž 

Montáž může být: 

• interní – v uzavřeném prostoru výrobního závodu; je součástí výroby 

• externí – montáž investičních celků na stavbách nebo v terénu 

 

6.1 Ruční montáž 26 

Ruční montáž je nejrozšířenějším druhem montážních procesů. Charakteristické rysy ruční 

montáže: 

• použití upínacího zařízení jednoduché konstrukce 

• použití univerzálních nástrojů 

• ustavení spojovaných součástí při minimálním přemístění 

• doprava součástí  

Ruční montáž má výhodu ve velké flexibilitě, nízkých požadavcích na investice, ve větší 

zaměstnanosti. Současně má ale i nevýhodu v nízké produktivitě práce, špatné využití 

prostorů, vysoké náklady při zavádění automatizace a vyskytují se zde ergonomické 

problémy. 

 

 

                                                 
26 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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6.2 Automatizovaná montáž 27 

Cílem organizace montážního procesu je dosažení nejvyššího stupně posloupnosti, tj. aby 

montovaný výrobek prošel montáží co nejkratší dráhou a co nejrychleji. Tento způsob 

montáže lze zabezpečovat pomocí montážních linek.  

Montážní linka je souhrn pracovišť rozmístněných podle technologického postupu, spojený 

mezioperační dopravou, určený k provádění stanovených operací při montáži celého výrobku 

jeho částí. 

 

6.3 Typy montážních linek 

Ke klasifikaci jednotlivých typů montážních linek jsou užívána různá hlediska, nichž 

nejvýznamnější jsou: 

a) způsob pohybu montovaného výrobku 

b) způsob prostorového uspořádání  

c) vzájemná synchronizace operací 

d) technické vybavení práce a funkce člověka v montáži 

 

6.3.1 Montážní linka podle způsobu pohybu montovaného výrobku  

Stacionární linka pro montáž výrobku nebo montážních celků je realizována postupně na 

jednom místě jedním nebo skupinou pracovníků. Během montážního procesu se pohybují 

montážní celky od jednoho pracoviště ke druhému a to vždy ve smyslu technologického a 

časového sledu montáže, nebo jsou montované výrobky umístněny na nepohyblivých 

montážních stanovištích a skupina dělníků přechází po ukončení operace na jiné stanoviště.28  

V současné době je možné stacionární linku pro montáž uskutečnit formou: 

– soustředěné montáže (obr. 10) – montáž se realizuje z jednotlivých součástí na jednom 

pracovním místě a vykonává ji stejná skupina pracovníků. Montuje se ve většině případů 

pouze podle rámcových montážních postupů, bez podrobného časového hodnocení. 

Nevýhody: 

• velké nároky na kvalifikaci pracovníků  

• počet pracovníků je omezen velikostí montážní jednotky 

• nároky na montážní plochy 

• dlouhá průběžná doba montáže 
                                                 
27 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
28 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 428 
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• přibližné normy času 

• nepravidelný průběh montáže 29  

Schéma pracoviště: 

 

 

Obr. 10 30 

 

– rozčleněná montáž 31 (obr. 11) – v tomto případě je výrobek rozčleněn nejprve na jednotlivé 

montážní celky v souladu s montážním schématem a s přihlédnutím k objemu práce 

v montážní operaci. Předmontáž jednotlivých montážních celků je prováděna souběžně a 

konečnou montáž výrobku realizuje na určeném místě jiná skupina pracovníků. Montážní 

operace jsou určeny normou času. 

Z hlediska relativně velkého objemu prací není jejich časová návaznost přesně ohraničena, 

ale je zde určitá časová volnost pro předání montážních celků nebo uskutečnění další operace 

v postupu montáže. K rovnoměrnému časovému vytížení pracoviště a jeho vybavení je nutné 

v těchto případech zpracovat plán časového vytížení. Tato montáž se především používá 

v oblasti kusové výroby. 

Schéma pracoviště: 

 

 

Obr. 11 

                                                 
29 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
30 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 428  
31 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 428 
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– metoda one piece flow (metoda toku jednoho kusu) (obr. 12) 32 – je to způsob výroby, při 

kterém výrobek prochází jednotlivými operacemi procesu bez přerušování a čekání. V daný 

časový okamžik je tedy vyráběn na příslušné operaci pouze jeden výrobek, který je 

bezprostředně předán na operaci následující. Na následném schématu je ukázán rozdíl mezi 

dávkovou výrobou a tokem jednoho kusu. Na prvním schématu se vyrábí po dávkách deseti 

kusů, takže po dokončení operace A na všech výrobcích se může začít s operací B a následně 

s operací C. U toku jednoho kusu druhé schéma ukazuje provedení operace A na prvním kusu 

pokračuje hned s operací B a následně C. 

 

 

Obr. 12 

 

U této metody je mnoho výhod: 

• rychlejší výroba a flexibilita změny na poslední chvíli 

• zvýšení druhů zařízení používané při výrobě a tím se omezují čekací doby 

• snížení zásob, protože jsou neustále k dispozici v průběhu celého procesu 

                                                 
32 Akademie produktivity a inovací <http://www.e-api.cz.> 
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• doplnění materiálu je jednodušší a snadnější 

• rychlejší identifikace nekvality 

 

6.3.2 Montážní linka podle způsobu prostorového uspořádání 33 

Linka předmětnou řadovou je nejjednodušší forma pohybové montáže, vyžaduje pouze 

uspořádání pracovišť ve smyslu montážního postupu. Montáž se uskutečňuje zpravidla 

s volným taktem, tzn. jednotlivá pracoviště nejsou v objemu montážních činností časově 

vyvážená. 

Tyto linky se dělí do dvou skupin: 

• s bočním postavením pracoviště  

• s čelním postavením pracoviště 

S bočním postavením pracoviště (obr. 13): 

Výhody – každý pracovník má ohraničené a přehledné pracoviště 

              – dobré konstrukční řešení pracoviště 

              – dobrá přizpůsobivost ke změnám  

              – oboustranné uspořádání šetří prostor 

Nevýhody – u jednoduchého uspořádání vznikají větší nároky na prostor  

                  – delší dráhy pohybu dopravník → pracoviště  

                  – přemísťování výrobku pouze jednou rukou 

                  – linka je méně předmětná 

Schéma pracoviště: 

 

Obr. 13 

 

S čelním postavením pracoviště (obr. 14): 

Výhody – menší potřeba prostoru 

              – kratší dráhy dopravník → pracoviště 

              – možnost uchopení obou rukou 
                                                 
33 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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              – dobrá přizpůsobivost ke změnám 

              – linka je přehledná 

Nevýhody – pracovníci si mohou vzájemně překážet 

                 – na pracovištích lze užít jen malé přípravky a ručně ovládané pracovní prostředky 

                 – v dráze pohybu dopravník → pracoviště nesmí být umístněny zásobníky, palety 

Schéma pracoviště: 

 

Obr. 14 

 

6.3.3 Montážní linka podle vzájemná synchronizace operací 34 

Linky se dělí do dvou skupin: 

• synchronizovaná (proudová)  

• nesynchronizovaná (linková) 

Montáž synchronizovaná (proudová) (obr. 15) – vyžaduje plnou synchronizaci 

jednotlivých pracovišť z hlediska objemu montážních prací v operaci. Ve většině případů je to 

montáž s vysokým stupněm mechanizace a s předem stanovenou kapacitou odváděných 

výrobků nebo montážních celků v čase. V této montážní lince je pevná vazba mezi 

jednotlivými pracovišti, pravidelný rytmus střídání činností jednotlivých montážních 

pracovišť a dopravního systému, takt této linky je odvozován od ukončení cyklu montážního 

pracoviště s nejdelší dobou montážní operace. 

 

Obr. 15 

 

Montáž nesynchronizovaná (linková) (obr. 16) – vyžaduje podrobnější rozdělení 

montážních celků do jednotlivých operací, pracovní tempo jednotlivých pracovišť je 
                                                 
34 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie  
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variabilní. V této montážní lince je volná vazba mezi jednotlivými montážními pracovišti. 

Takt linky je částečně volný, u ručních pracovišť je rytmus práce určován operátorem, je 

nutno vytvořit mezioperační zásobu montovaných výrobků, vysoká míra pružnosti při změně 

montovaného výrobku, vysoký výkon při vysoké úrovni humanizace práce. Tato forma 

montáže se zejména využívá ve větším sortimentu výrobků montážních celků, ale také tam, 

kde se vyskytuje větší podíl ručních prací. 

 

Obr. 16 

 

Volba technicko – organizační formy montáže bude především závislá na sériovosti 

výroby, složitosti výrobku nebo montážních celků a jejich rozměrech a hmotnosti. 

Přechod k vyšší formě montáží především umožňuje: 

• rytmickou práci bez hromadění součásti mezi pracovišti 

• specializaci pracovišť a pracovníků, zvýšení produktivity práce při menším nároku na 

kvalifikaci a vyšší časové a výkonové využití pracovních prostředků 

• zkrácení průběžné doby montáže a zlepšení přehledu o pohybu montážních celků 

v čase. 

 

6.3.4 Montážní linka podle technického vybavení práce a funkce člověka v montáži 35 

 Linky se dělí do těchto základních skupin: 

• ruční – kde člověk je základním prvkem (zdroj síly, ovládání nástroje, řízení procesu a 

jeho kontrola) 

• mechanizovaná – kde zdrojem síly (výkonu) je motor, ale další činnosti ovládá člověk 

(ovládá nástroje, řídí proces a provádí kontrolu) 

• automatizovaná může být tvrdě automatizovaná nebo pružně automatizovaná  

U tvrdé automatizace je zdroj síly (výkonu) a ovládaní stroje automatizováno, řízení 

procesu je tvrdé a kontrolu nad procesem provádí člověk a čidla. U pružné automatizace je 

                                                 
35 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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zdroj síly (výkonu) a ovládaní stroje automatizováno, řízení procesu je pružné a kontrolu nad 

procesem provádí čidla.   

 

6.4 Principy ručních montážních pracovišť 36  

Princip přecházení dělníka (obr. 17) – dělník střídavě pracuje na dvou pracovištích (na 

prvním pracovišti provede na několika výrobcích 1. operaci a po jejich přesunutí na druhé 

pracoviště provede na těchto výrobcích 2. operaci). Obsah práce je bohatší, pracovní rytmus 

volnější.  

Schéma pracoviště: 

 

Obr. 17 

 

Princip hnízdové montáže – dělník na svém pracovišti smontuje celý výrobek. 

Nehybné hnízdo (obr. 18) – montuje se jeden výrobek tak, že dělník postupně vybírá 

z otočného segmentového zásobníku všechny potřebné součástky. Signál např. světelný 

v hnízdě ukáže dělníkovi, kam je třeba danou součást založit. 

Schéma pracoviště: 

 

Obr. 18 

 

                                                 
36 Doc. Ing. Humár, A. Technologie montáže – Sylabus předmětu. Vysoké učení technické v Brně, fakulta 
strojního inženýrství, ústav strojírenské technologie 
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Cirkulující hnízdo (obr. 19) – montuje se více výrobků, které jsou umístněny na kruhovém 

dopravníku, rotujícím kolem otočného segmentového zásobníku. Dělník zamontuje jednu 

součástku postupně do všech výrobků, potom pootočí zásobník a montuje další součástku. 

Systém cirkulujícího hnízda dovoluje kombinovat úseky s monotónní prácí s prací ve volném 

rytmu. 

Schéma pracoviště: 

 

Obr. 19 

 

Princip skupinové montáže (obr. 20) – na pracovišti pracuje skupina dělníků s přesně 

vymezeným okruhem práce, práci organizuje a řídí určený vedoucí. Montáž ve skupině 

umožňuje vzájemnou zaměnitelnost, dělníci mohou lépe komunikovat, volný rytmus 

umožňuje individuální přestávky.  

Schéma pracoviště: 

 

 

Obr. 20 
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7. Montáž a konstrukce dvojčinného válce 

Montáž pneumatického válce rozdělíme do tří konstrukčních skupin. 

Konstrukční skupina A (obr. 21). 

Do předního víka (poz.1), do jehož díry rozstříkneme olej nalisujeme pomocí lisu vodící 

pouzdro. Potom nalisujeme těsnící a stěrací kroužek (poz.3) pomocí osazeného pouzdra do 

válcové díry a zajistí se pomocí vnitřního pojistného kroužku (poz.4). Tlumící těsnící 

manžeta, vyrobená z pružného plastu, se ručně vmáčkne do předního víka z opačné strany 

(poz.3) a sama se vystředí po uvolnění ve vnitřní drážce, ve které musí mít nepatrnou axiální 

vůli. Nakonec je namazaný těsnící kroužek (poz.6) umístněn do odpovídající drážky předního 

víka. Tento těsnící kroužek s nesmí při montáži poškodit. 37 

 

 

Obr. 21 38 

 

Konstrukční skupina B (obr. 22).  

Skupina se skládá ze zadního víka (poz.7), těsnící manžety (poz.5) a těsnícího kroužku 

(poz.6). Montuje se spolu s odpovídajícím těsněním. 39 

                                                 
37 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 429 
38 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
39 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
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Obr. 22 40 

     

Konstrukční skupina C (obr. 23) 

Tato skupina obsahuje všechny díly, které jsou pevně spojené s pístem (poz.10). Nejprve 

se nasadí na osazený konec pístní tyče (poz.9) tlumící píst (poz.8). Následující operací je 

osazení pístu (poz.10) na pístní tyč. Další operací je našroubování na konec pístní tyče druhé 

části tlumícího pístu (poz.11) a utáhneme momentovým klíčem s předepsaným krouticím 

momentem. Po utažení jsou díly stejnoměrně předepnuté a píst (poz.10) je na pístní tyči 

utěsněn tlumícími písty (poz.8 a 11) 41 

 

 

Obr. 23 42 

 

 

 

                                                 
40 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
41 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
42 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
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Konečná montáž (obr. 24) 

Nejprve se na válec (poz.12) nasadí příruby (poz.13) a pojistné kroužky (poz.14) do drážek 

na obvodu. Před sestavením skupiny C je nutné potřít pístní tyč lehce tukem. Při prostrkování 

je nutné dát pozor na to, aby se nepoškodilo těsnění.  

Potom se naplní mazací drážky pryžového válce pístu (poz.10) tukem. Drážky jsou mezi 

vodící plochou a okraji obou manžet pístu a jsou rozděleny axiálními příčkami do mnoha 

mazacích komůrek. Při zasouvání pístu do válce je třeba dát pozor, aby se nepoškodily 

pryžové manžety pístu. Po zasunutí pístu se do válce vsune přední víko tak, aby stisklo těsnící 

kroužek (poz.6) a nalehlo svou čelní plochou na válec. 

Přední víko a zadní víko se stahuje čtyřmi šrouby nebo svorníky šroubovanými do kříže a 

pak se utáhnou předepsaným momentem. 43 

 

 

Obr. 24 44 

 

                                                 
43 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
44Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430  
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Závěrečná kontrola. 

V závěrečné kontrole provedeme mechanickou a těsnící zkoušku. 

V mechanické části zkoušíme volný chod pístu ve válci tahem rukou za pístní tyč, a to 

v celém rozsahu mezi krajními polohami.  

V druhé části se provádí zkouška těsnosti a nastavení tlumení. Všechna těsnění se 

přezkouší nejprve při tlaku pro daný typ válce a pak se oba prostory ve válci přezkouší při 

tlaku pro daný typ válce určený. Při závěrečné funkční zkoušce se nastaví pomocí šroubů 

tlumení dojezdů do koncových poloh. Po nastavení se rozklepnutím okrajů závitových děr 

pojistí šrouby proti vypadnutí a ztrátě.     
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8. Návrh a uspořádání linky 

Linku rozdělíme do pěti pracovišť. Pracoviště budou rozdělena tak, že pracoviště pro 

montáž předního víka, montáž pístu a montáž zadního víka budou na jedné straně vedle sebe a 

konečná montáž a kontrola budou na protější straně vedle sebe.   

1) Montáž předního víka – na tomto pracovišti provést celkovou montáž předního víka. 

Pracoviště bude vybaveno lisem pro nalisování daných součástí, přípravkem pro vstřikování 

oleje do díry předního víka a zásobníky se součástmi pro tuto operaci. Tyto zásobníky budou 

dávkovací. Uvolní pro jednu operaci vždy jednu součást sestavy. Montáž se provede dle 

výkresu sestavy.  

Provedení montáže: 

Ze zásobníku č. 1 vzít přední víko (poz.1) a pomocí přípravku rozstříknout v díře předního 

víka olej a pomocí lisu nalisovat vodící pouzdro, které se vezme ze zásobníku č. 2. 

Ze zásobníku č. 3 vzít těsnící kroužek a ze zásobníku č. 4 (poz.3) vzít stěrací kroužek a 

nalisovat je pomocí lisu a pomocí osazeného pouzdra do válcové díry naolejované a zajistit 

tyto kroužky pomocí vnitřního pojistného kroužku (poz.4), který se vezme ze zásobníku č. 5. 

Pojistný kroužek umístnit do dané polohy ručně kleštěmi. Ze zásobníku č. 6 vzít tlumící 

těsnící manžetu a vmáčknout ji do předního víka z opačné strany (poz.3). Sama se vystředí a 

po uvolnění ve vnitřní drážce, musí mít nepatrnou axiální vůli. Ze zásobníku č. 7 vzít těsnící 

kroužek a umístnit ho do odpovídající drážky předního víka (poz.6). Tento těsnící kroužek se 

nesmí poškodit. 45 

Takto předmontované přední víko pokládat do zásobníku č. 21 na pracoviště konečné 

montáže. 

Výkres sestavy (obr. 25) a schématické rozvržení pracoviště montáže předního víka: 

 

                                                 
45 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 429 
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Obr. 25 46 

 

  

2) Montáž zadního víka – na tomto pracovišti provést celkovou montáž zadního víka. 

Pracoviště je vybaveno zásobníky se součástmi pro danou operaci. Tyto zásobníky budou 

dávkovací. Uvolní pro jednu operaci vždy jednu součást sestavy. Montáž se provede dle 

výkresu sestavy.  

Provedení montáže: 

Ze zásobníku č. 8 vzít zadní víko (poz.7). Ze zásobníku č. 9 vzít těsnící manžetu (poz.5) a 

vmáčknout ji do zadního víka. Ze zásobníku č. 10 vzít těsnící kroužek (poz.6) a namontovat 

ho na zadní víko. 47 

                                                 
46 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
47 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
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Takto předmontované zadní víko pokládat do zásobníku č. 18 na pracoviště konečné 

montáže. 

Schématické rozvržení pracoviště montáže zadního víka a výkres sestavy (obr. 26): 

 

 

Obr. 26 48 

 

3) Montáž pístu – na tomto pracovišti provést celkovou montáž pístu. Pracoviště je 

vybaveno přípravkem pro upínání pístní tyče a zásobníky se součástmi pro danou operaci. 

Tyto zásobníky budou dávkovací. Uvolní pro jednu operaci vždy jednu součást sestavy. 

Montáž se provede dle výkresu sestavy. 

Provedení montáže: 

Ze zásobníku č. 11 vzít pístní tyč (poz.9) a upnout ji do přípravku a na její osazený konec 

nasadit tlumící píst (poz.8), který se vezme ze zásobníku č. 12. Ze zásobníku č. 13 vzít píst 

                                                 
48 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
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(poz.10) a osadit ho na konec pístní tyče. Ze zásobníku č. 14 vzít druhou část tlumícího pístu 

(poz.11) a našroubovat na konec pístní tyče. Kalibrovat momentový klíč pro daný moment. 

Utáhnout momentovým klíčem s předepsaným krouticím momentem pro daný typ 

pneumatického válce. 49   

Takto předmontované zadní víko pokládat do zásobníku č. 20 na pracovišti konečné 

montáže.  

Schématické rozvržení pracoviště montáže pístu a výkres sestavy (obr. 27): 

 

                      

                                                                                    Obr. 27 50 

 

4) Konečná montáž – na tomto pracovišti provést celkovou montáž pneumatického válce. 

Pracoviště je vybaveno přípravkem pro upínání tělesa válce a zásobníky se součástmi pro 

danou operaci a předmontovanými součástmi z předešlých pracovišť. Tyto zásobníky budou 

dávkovací. Uvolní pro jednu operaci vždy jednu součást sestavy nebo jednu předmontovanou 

součást. Montáž se provede dle výkresu sestavy a kusovníku. 

Ze zásobníku č. 15 vzít těleso válce (poz.12) a upnout ho do přípravku a nasadit do přírub 

(poz.13), které se vezmou ze zásobníku č. 16. Ze zásobníku č. 17 nasadit pojistné kroužky 

(poz.14) do drážek obvodu tělesa válce. Ze zásobníku č. 18 vzít předmontované zadní víko, 

namazat tukem a přišroubovat k tělesu válce válcovými šrouby (poz.15), které se vezmou ze 

zásobníku č. 19. Při montáži zadní víko stiskne těsnící kroužek (poz.6) tak, aby nalehlo svou 

                                                 
49 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
50 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
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čelní plochou na těleso válce. Ze zásobníku č. 20 vzít předmontovaný píst potřít pístní tyč 

lehce tukem a vsunout do tělesa válce. Dát pozor, aby se nepoškodilo těsnění při prostrkování 

pístu tělesem válce. Po zasunutí tělesem válce vzít ze zásobníku č. 21 předmontované přední 

víko a vsunout tak, aby stisklo těsnící kroužek a nalehlo svou čelní plochou na tělesa válce. 

Ze zásobníku č. 19 vzít válcové šrouby a přišroubovat přední víko k tělesu válce.  

Přední víko a zadní víko se stahuje šrouby nebo svorníky do kříže a pak se utáhne na 

předepsaný moment pro daný typ válce. 51  

Ze zásobníku č. 22 vzít šrouby tlumení (poz.16) a našroubovat, ale nedotahovat. 

Schéma rozvržení pracoviště konečné montáže a výkres sestavy (obr. 28): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
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Obr. 28 52 

 

5) Kontrola – na tomto pracovišti provést kontrolu funkčnosti smontovaného válce. 

Pracoviště je vybaveno zařízením pro tlakovou zkoušku. 

Kontrola se rozdělí do dvou částí. První část je přezkoušení mechanické a druhá část je 

zkouška těsnosti. 

V mechanické části zkoušet volný chod pístu ve válci tahem rukou za pístní tyč, a to 

v celém rozsahu mezi krajními polohami.  

V druhé části provádět zkoušku těsnosti a nastavení tlumení. Všechna těsnění přezkoušet 

nejprve při tlaku pro daný typ válce a pak oba prostory ve válci přezkoušet při tlaku pro daný 

typ válce určený. Při závěrečné funkční zkoušce nastavit pomocí šroubů tlumení dojezdů do 

koncových poloh. Po nastavení a rozklepnutí okrajů závitových děr, pojistit šrouby proti 

vypadnutí a ztrátě.     

   

 

                                                 
52 Dillinger, J. a kolektiv – Moderní strojírenství pro školu a praxi. Nakl. Europa – Sobotáles cz.s.r.o., Praha, 
2007, 1. vydání, str. 430 
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Schéma rozvržení pracoviště kontroly: 

 

 

Schématické rozvržení montážní linky:    
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9. Analýza pracoviště 

9.1 Výpočet výrobního cyklu a taktu  

a) Výpočet výrobního cyklu pro jeden kus 

 

I. Pracoviště montáže předního víka                         II. Pracoviště montáže zadního víka 

rnVc ×=1                                                                  rnVc ×=2  

( )sVc 2252591 =×=                                                  ( )sVc 401042 =×=  

1cV – celkový čas                                                       2cV – celkový čas                                                   

n – počet operací                                                        

r – průměrný čas pro 1. operaci  

                                

III. Pracoviště montáže pístu                                    IV. Pracoviště konečná montáž  

rnVc ×=3                                                                 rnVc ×=4  

( )sVc 2505053 =×=                                                 ( )sVc 60060104 =×=  

3cV – celkový čas                                                       4cV – celkový čas 

 

V. Pracoviště kontroly  

rnVc ×=5  

( )sVc 2107035 =×=  

5cV – celkový čas                                                        

Celková doba výroby jednoho kusu pneumatického válce: 

( ) ( )min2213252106002504022554321 ≅=++++=++++= sVVVVVV cccccc  

 

b) Výpočet výrobního taktu 

Q

F
Tv =  

22
20

450==vT ks / směnu 

vT – výrobní takt 

F – je fond pracovní doby za určité plánované období 

Q – je množství výrobků, které mají být v plánované době smontovány 
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Pracuje se na dvě směny výrobní takt je tedy na den 44 ks. Při roční výrobě, kdy měsíc 

bude mít průměrně 21 pracovních dnů je výrobní takt: 

11088)4421(12 =××=vT ks / rok 

 

9.2 Počet pracovníků pro montáž 

Montáž je navržena pro jednoho pracovníka. Tato montáž je složena z více pracovišť a 

proto je možné na této montáži využít více pracovníků. V tabulce č. 1 je provedeno časové 

srovnání zpracovatelnosti pro jednoho a více pracovníků v závislosti na různých velikostech 

výrobních dávek. 

Tab. č.1 

Počet 
pracovníků 

Výrobní dávka (ks) 
10 20 30 40 

1 220 440 660 880 
2 220 440 660 880 
3 180 360 540 720 
4 180 360 540 720 
5 170 340 510 680 

údaje jsou uvedeny v minutách 

 

Hodnoty z tabulky č. 1 jsou převedeny do diagramů, které zobrazují časovou 

rozpracovanost výroby v závislosti na počtu pracovníků na montáži a časovou rozpracovanost 

výroby v závislosti na výrobních dávkách. 

Diagram časové rozpracovanosti výroby v závislosti na výrobních dávkách:     
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Diagram časové rozpracovanosti výroby v závislosti na počtu pracovníků  
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Výsledkem diagramů je srovnání pěti variant montáže.  

Pro malé výrobní dávky (10 – 20) jsou nejvhodnější varianty montáže se  třemi nebo 

čtyřmi pracovníky. Časová náročnost je odpovídající velikosti dávky a počet pracovníků je 

pro pohyb v montáži bez problémového. Při použití více (pěti) pracovníků vznikají větší 

časové ztráty častou výměnou přípravků a přípravou zásobníků s komponenty pro výrobu. Při 

této variantě je velká rozpracovanost výroby. Taktéž pohyb po montáži je pro pracovníky 

složitější, protože v závislosti na častém ukončení výrobní dávky dochází ke zvýšenému 

pohybu s hotovými kusy po dané operaci. Použití jednoho nebo dvou pracovníků montáže je 

pro dané výrobní dávky časově i prostorově náročnější. 

Pro velké výrobní dávky (30 a více) je výhodná varianta montáže s pěti pracovníky. 

Časová náročnost je odpovídající velikosti dávky. Použití menšího počtu pracovníků tři a 

méně je pro výrobní dávku časově náročnější. Vznikají časové ztráty při doplňování 

zásobníků komponenty. Snižuje se produktivita práce a zvyšuje se časový fond pro výrobní 

dávku. Pohybově jsou tyto výrobní dávky pro menší počet pracovníků náročnější, vzhledem 

k častější výměně pracovišť. 

 

9.3 Výpočet plochy montáže 

a) Výpočet plochy montáže pro přední víko 

( ) ( )2013225,013225115115 mmmbaSv ==×=×=    a, b – rozměry víka 

( ) ( )261,0610000)500500()200200(9)()(9 mmmdcbaSM ==×+××=×+××=    

a, b – rozměry zásobníku ;   c,d – rozměry lisu  

( ) ( )244,11440000)12001200( mmmSp ==×=  

( )2

1
1 1,2063225,244,161,0013225,0 mSSSS pM

m

i
vm ≅=++=++=∑

=

 

VS ………velikost plochy výrobku m²  

MS ………manipulační plocha okolo montážního pracoviště v m² 

pS ………přípravná a odkládací plocha v m² 

 

b) Výpočet plochy montáže pro zadní víko 

( ) ( )2013225,013225115115 mmmbaSv ==×=×=    a, b – rozměry víka 

( ) ( )216,0160000)200200(4)(4 mmmbaSM ==××=××=   a, b – rozměry zásobníku     

( ) ( )200,11000000)10001000( mmmSp ==×=  
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( )2

1
2 1,1173225,100,116,0013225,0 mSSSS pM

m

i
vm ≅=++=++=∑

=

 

 

c) Výpočet plochy montáže pístu  

( ) ( )222 00785,078505014,3 mmmrSv ==×=×= π    r – průměr víka 

( ) ( )2275,0275000)250300()200200(5)()(5 mmmdcbaSM ==×+××=×+××=   

a, b – rozměry zásobníku ; c, d – rozměry přípravku  

( ) ( )200,11000000)10001000( mmmSp ==×=  

( )2

1
3 3,128285,100,1275,000785,0 mSSSS pM

m

i
vm ≅=++=++=∑

=

 

 

d) Výpočet plochy konečné montáže 

( ) ( )2026795,026795115223 mmmbaSv ==×=×=    a, b – rozměry pneumatického válce 

( ) ( )232,0320000)200200(8)(8 mmmbaSM ==××=××=    

a, b – rozměry zásobníku  

( ) ( )244,11440000)12001200( mmmSp ==×=

( )2

1
4 8,1786795,144,132,0026795,0 mSSSS pM

m

i
vm ≅=++=++=∑

=

 

 

e) Výpočet plochy kontroly 

( ) ( )2026795,026795115223 mmmbaSv ==×=×=    a, b – rozměry pneumatického válce     

( ) ( )225,0250000)500500()( mmmbaSM ==×=×=   a,b – rozměry zařízení na 

pneumatické zkoušení 

( ) ( )200,11000000)10001000( mmmSp ==×=  

( )2

1
5 3,1276795,100,125,0026795,0 mSSSS pM

m

i
vm ≅=++=++=∑

=

 

 

f) Výpočet plochy mezi montážemi pro pohyb montážního pracovníka: 

( )2
6 75,65,45,1 mSm =×=  

Celková plocha montáže pro montáž pneumatického válce: 

( )2
654321.. 35,1475,63,18,13,11,11,2 mSSSSSSS mmmmmmCELKm =+++++=+++++=  
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Montážní plocha je zvolena pro pneumatické válce s průměrem válce od 40 – 100 mm. 

Hodnoty, které byly použity pro stanovení montážní plochy vychází z hodnot válce 

s průměrem 100 mm. 

 

9.4 Popis jednotlivých pracovišť 

9.4.1 Pracoviště montáže předního víka 

Toto pracoviště je pracovištěm, kde se provádí předmontáž dílu pneumatického válce ze 

základních komponentů. Princip rozvržení na tomto pracovišti je dán hnízdovým systémem. 

Rozvržení tohoto pracoviště je dáno počtem zásobníků, přípravkem na rozstřikování oleje a 

lisem. Lis je umístněn na pravém okraji, vedle něj je umístněn přípravek pro rozstřikovaní 

oleje, zásobníky jsou umístněny na pracovišti montáže na čelním okraji a po levém okraji. Na 

levé straně se nachází otvor, do kterého pracovník dává neshodné kusy. Pod tímto otvorem je 

uložena červená bedna, která se při zaplnění nebo změně výrobní dávky vymění.  Pracovník 

má mít dostatečný pracovní prostor pro montáž jednotlivých dílů, zároveň i nejjednodušší 

přístup k jednotlivým součástkám v zásobnících.  

Pro nalisování použít lis firmy VUMA typ ML 200 CBA (obr. 29). Tento lis pracuje jako 

lisovací jednotka s pneumatickým pohonem. Vzhledem na silové působení této lisovací 

jednotky je potřeba dbát na konstrukční uspořádání, které umožňuje přemístit lisovací sílu do 

rámu lisovací jednotky a též i pracovního stolu. Na této lisovací jednotce provádět nalisování 

základních prvků (vodícího pouzdra, těsnícího a stěracího kroužku). 53 

 Obr. 29 54 

                                                 
53 Prof. Ing. Slanina, F. CSc a kolektiv – Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Nakl. Alfa, 
vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, Bratislava 1990, str. 107 
54 Prof. Ing. Slanina, F. CSc a kolektiv – Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Nakl. Alfa, 
vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, Bratislava 1990, str. 107 
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Vedle lisu umístit přípravek na rozstřikování oleje (obr. 30). Princip tohoto přípravku 

spočívá v uložení předního víka na kalibrovaný válec s tryskami. Součástí tohoto přípravku je 

bezdotykový indukční snímač polohy. Po ručním nasazení předního víka na kalibrovaný válec 

a dosažení koncové polohy tohoto víka bezdotykový indukční snímač dá impuls a dojde 

k rozstřiku oleje pomocí trysek po celém vnitřním obvodu předního víka. 

  

 

Obr. 30 

 

Na tomto pracovišti použít zásobníky, z kterých se odebírají jednotlivé dílce (základní 

komponenty). Pro toto pracoviště použít zásobníky se součástkami v orientovaném stavu (obr. 

31). Takovými zásobníky jsou šachtové zásobníky. Tento zásobník je pro vytváření součástek 

v orientovaném stavu. Součástka padá v kolmém směru na osu symetrie. Při padání na dno 

zásobníku nevznikají velké rázy a zároveň umožňují lehké vybírání nejspodnější součástky ze 

zásobníku. 
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 Obr. 31 55 

 

Po ukončení této operace předmontovanou součást uložit do jednoduchého zásobníku 

s ručním vybíráním (obr. 32) a s vytvářením zásoby v neorientovaném stavu. Tento zásobník 

může být uložen na pracovišti montáže předního víka, kde po montáži určitého počtu kusů je 

přemístěn na konečnou montáž. V případě efektivní výroby po montáži jednoho kusu se 

předává kus do zásobníku na pracoviště konečné montáže k okamžité montáži. 

 

Obr. 32 56 

 

9.4.2. Pracoviště montáže zadního víka 

Toto pracoviště je pracovištěm, kde se provádí předmontáž dílu pneumatického válce ze 

základních komponentů. Princip rozvržení na tomto pracovišti je dán hnízdovým systémem. 

Rozvržení tohoto pracoviště je dáno počtem zásobníků. Zásobníky jsou umístněny na 

pracovišti montáže na čelním okraji a zásobník pro hotové předmontované kusy po levém 

okraji. Na levé straně se nachází otvor, do kterého pracovník dává neshodné kusy. Pod tímto 

otvorem je uložena červená bedna, která se při zaplnění nebo změně výrobní dávky vymění.   

Pracovník má mít dostatečný pracovní prostor pro montáž jednotlivých dílů, zároveň i 

nejjednodušší přístup k jednotlivým součástkám v zásobnících.  

Na tomto pracovišti použít zásobníky, z kterých se odebírají jednotlivé dílce (základní 

komponenty). Pro toto pracoviště použít zásobníky se součástkami v orientovaném stavu. 
                                                 
55 Prof. Ing. Slanina, F. CSc a kolektiv – Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Nakl. Alfa, 
vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, Bratislava 1990, str. 90 
56 Prof. Ing. Slanina, F. CSc a kolektiv – Montáž v strojárskych a elektrotechnických výrobách. Nakl. Alfa, 
vydavatelstvo technickej a ekonomickej literatury, Bratislava 1990, str. 90 
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Takovými zásobníky jsou šachtové zásobníky. Tento zásobník je pro vytváření součástek 

v orientovaném stavu. Součástka padá v kolmém směru na osu symetrie. Při padání na dno 

zásobníku nevznikají velké rázy a zároveň umožňují lehké vybírání nejspodnější součástky ze 

zásobníku.   

Po ukončení této operace předmontovanou součást uložit do jednoduchého zásobníku 

s ručním vybíráním a s vytvářením zásoby v neorientovaném stavu. Tento zásobník může být 

uložen na pracovišti montáže předního víka, kde po montáži určitého počtu kusů je přemístěn 

na konečnou montáž. V případě efektivní výroby po montáži jednoho kusu se předává kus do 

zásobníku na pracoviště konečné montáže k okamžité montáži. 

 

9.4.3. Pracoviště montáže pístu 

Toto pracoviště je pracovištěm, kde se provádí předmontáž dílu pneumatického válce ze 

základních komponentů. Princip rozvržení na tomto pracovišti je dán hnízdovým systémem. 

Rozvržení tohoto pracoviště je dáno přípravkem pro upínání pístních tyčí a počtem zásobníků. 

Přípravek je umístněn uprostřed pracoviště a zásobníky jsou umístněny na čelním okraji a 

zásobník pro hotové předmontované kusy po levém okraji. Na levé straně se nachází otvor, do 

kterého pracovník dává neshodné kusy. Pod tímto otvorem je uložena červená bedna, která se 

při zaplnění nebo změně výrobní dávky vymění. Pracovník má mít dostatečný pracovní 

prostor pro montáž jednotlivých dílů, zároveň i nejjednodušší přístup k jednotlivým 

součástkám v zásobnících.   

        Na tomto pracovišti je přípravek, který se používá k upnutí pístní tyče (obr. 33). 

Přípravek je konstruován pro jednoduchou změnu různých průměrů pístních tyčí. Přípravkem 

je pneumatický svěrák s vyměnitelnými čelistmi, které na straně sevření jsou tvaru půlkruhu. 

Vzhledem rozsahu průměrů pístních tyčí, jsou tyto čelisti snadno rozebíratelné a vyměnitelné. 

Svěrák je opatřen pneumatickým válcem pro stažení a roztažení čelistí svěráku a tento válec 

je ovládán pěticestným ventilem. 
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Obr. 33 

 

Na tomto pracovišti použít zásobníky, z kterých se odebírají jednotlivé dílce (základní 

komponenty). Pro toto pracoviště použít zásobníky se součástkami v orientovaném stavu. 

Takovými zásobníky jsou šachtové zásobníky. Tento zásobník je pro vytváření součástek 

v orientovaném stavu. Součástka padá v kolmém směru na osu symetrie. Při padání na dno 

zásobníku nevznikají velké rázy a zároveň umožňují lehké vybírání nejspodnější součástky ze 

zásobníku.   

Po ukončení této operace předmontovanou součást uložit do jednoduchého zásobníku 

s ručním vybíráním a s vytvářením zásoby v neorientovaném stavu. Tento zásobník může být 

uložen na pracovišti montáže předního víka, kde po montáži určitého počtu kusů je přemístěn 

na konečnou montáž. V případě efektivní výroby po montáži jednoho kusu se předává kus do 

zásobníku na pracoviště konečné montáže k okamžité montáži. 

 

9.4.4 Pracoviště konečné montáže 

Toto pracoviště je pracovištěm, kde se provádí montáž a kompletování celého 

pneumatického válce ze základních komponentů a předmontovaných dílců válce. Princip 

rozvržení na tomto pracovišti je dán hnízdovým systémem. Rozvržení tohoto pracoviště je 

dáno přípravkem pro upínání tělesa válce a počtem zásobníků. Přípravek je umístněn 

uprostřed pracoviště, zásobníky jsou umístněny po kraji obvodu pracoviště a hotový výrobek 
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je ukládán na pracoviště konečné kontroly. Na pravé straně se nachází otvor, do kterého 

pracovník dává neshodné kusy. Pod tímto otvorem je uložena červená bedna, která se při 

zaplnění nebo změně výrobní dávky vymění. Pracovník má mít dostatečný pracovní prostor 

pro montáž jednotlivých dílů, zároveň i nejjednodušší přístup k jednotlivým součástkám 

v zásobnících.         

Na tomto pracovišti je přípravek, který je použit pro upínání těles pneumatického válce 

(obr. 34). Přípravek je konstruován pro jednoduchou rozměrovou změnu těles válce. 

Přípravkem je pneumatický svěrák s vyměnitelnými čelistmi, které na straně sevření jsou 

tvarované. Rozměry těchto tvarovaných čelistí jsou dány rozměry jednotlivých typů těles 

válce. Vzhledem k rozsahu rozměrů těles válce, jsou tyto čelisti snadno rozebíratelné a 

vyměnitelné.  

Svěrák se skládá ze dvou dvojic čelistí, z nichž jedna dvojice čelistí je pevná a druhá dvojice 

čelistí se nastavuje vzhledem k délce tělesa pneumatického válce. Nastavení se provádí 

pomocí šroubu a matice pohybující se v drážce základního tělesa a v díře tělesa čelisti. Pro 

současné sepnutí a rozepnutí obou dvojic čelistí je svěrák opatřen pneumatickými válci. 

Z každé dvojice je jedna čelist pevná a druhá čelist je pohyblivá a ta je přitlačována a 

odtlačována pneumatickým válcem k pevné čelisti. Tyto válce jsou  ovládané pěticestným 

ventilem. 

 

 

Obr. 34 
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 Pro toto pracoviště použít zásobníky, z kterých se odebírá jednotlivé dílce (základní 

komponenty), ale použít zde i zásobníky jednoduché (předmontované součástky).  

Zásobníky pro jednotlivé dílce jsou zásobníky se součástkami v orientovaném stavu. 

Takovými zásobníky jsou zásobníky šachtové. Tento zásobník je pro vytváření součástek 

v orientovaném stavu. Součástka padá v kolmém směru na osu symetrie. Při padání na dno 

zásobníku nevznikají velké rázy a zároveň umožňují lehké vybírání nejspodnější součástky ze 

zásobníku.     

Též na tomto pracovišti použiji jednoduché zásobníky s ručním vybíráním a s vytvořením 

zásoba v neorientovaném stavu, ve kterých jsou uloženy předmontované součástí 

z předchozích operací.  

 

9.4.5 Pracoviště kontroly 

Toto pracoviště je pracovištěm, kde se provádí kontrola funkčnosti pneumatického válce. 

Rozvržení tohoto pracoviště vychází z dvou druhů kontrol a to z mechanické a pneumatické. 

U mechanické kontroly, kde při této kontrole zkoušíme mechanickou funkčnost prvků 

válce ručně je potřebná pracovní plocha pro zkoušení. 

U pneumatické kontroly je potřebná plocha pro přístroj, který se použije pro jednotlivá 

měření. Tímto přístrojem se přezkouší všechna těsnění při tlaku pro daný typ válce a pak oba 

prostory ve válci se přezkouší při tlaku pro daný typ válce určený.  

Na pravé straně se nachází otvor, do kterého pracovník dává nefunkční válce. Pod tímto 

otvorem je uložena červená bedna, která se při zaplnění nebo změně výrobní dávky vymění. 

     

9.5 Popis navržené montážní linky 

Navržená montážní linka se skládá z pěti pracovišť. Pracoviště jsou rozdělena tak, aby byla 

oddělena mezi sebou předmontáže od konečné montáže a kontroly pracovním prostorem 

(uličkou). Tedy předmontáže jsou umístěny na jedné straně pracovního prostoru a na druhé 

straně pracovního prostoru jsou konečná montáž a kontrola.  

Pracoviště předmontáží a konečné montáže budou zásobena z mezioperačního skladu 

návozem jednotlivých základních komponentů v množství, které je dané pro výrobní dávku 

v ohradových paletách na místa vyhrazená k uložení zásob pro výrobu. Na tomto určeném 

místě si pracovník doplňuje základní komponenty do zásobníků v orientovaném stavu. Po 

montáži, kde vznikají předmontované dílce se v závislosti na produktivitě práce tyto dílce 

ukládají do jednoduchých zásobníků na témže pracovišti a po zaplnění zásobníků se přenášejí 

na pracoviště konečné montáže nebo se přímo ukládají do zásobníků na pracovišti konečné 
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montáže jednotlivé předmontované dílce. Hotové pneumatické válce se z pracoviště konečné 

montáže přenášejí na pracoviště kontroly jednotlivě a po odzkoušení se funkční válce ukládají 

do ohradových palet, které se nachází na vyhrazeném místě a tyto palety se po naplnění 

odváží do expedice. Neshodné základní komponenty a nefunkční válce se ukládají do 

červených beden na jednotlivých pracovištích a pak se tyto bedny ukládají na červeně 

označené palety, které se nachází na vyhrazeném místě a tyto palety se po naplnění odváží na 

pracoviště kvality. Návoz a odvoz palet se zajišťuje pomocí vysokozdvižných vozíků.  
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10. Závěr 

Rozdělení linky je provedeno pro možnost, že na této montážní lince budou pracovat více 

pracovníků. Rozdělení linky závisí na počtu pracovníků na tomto pracovišti. 

Tento způsob rozvržení vede ke zjednodušení výroby a zefektivnění výroby. Snížíme 

rizikovost záměny dílců jednotlivých na pracovištích anebo smontovaných.  

Pro tuto linku vyhovuje metoda montáže s absolutní vyměnitelností. Tento typ montáže 

umožňuje montáž všech součástí, které tvoří jednotlivé členy rozměrového řetězce, 

zhotovených v předepsaných rozměrech a tolerancích bez předchozího výběru či přizpůsobení 

a plně zabezpečuje přesnost závěrného členu.  

Vzhledem k větší rozmanitosti typů válců je vhodný typ montáže one  piece  flow. Tento 

typ montáže umožňuje flexibilitu změny montáže, snížení zásob rychlejší, přehlednější 

doplnění materiálu a jednoduší změnu výroby a následné doplnění. Zvyšuje se i rychlost 

kontroly vzhledem k zjištění vad hned v dalším procesu, protože na vstupu do další pracovní 

operace je jako povinnost kontrola kvality. 

Tato linka bude pracovat s vysokou efektivitou, velmi jednoduchou obsluhovatelností, 

snadnou zaměnitelností typů válce a kvalitní výrobou.    
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12. Seznam použitých značek 
Značka                        Veličina                                                                                 Jednotka 
F                                   – síla                                [N] 

A                                  – plocha pístnice        [m²] 

p                                   – tlak vzduchu ve válci                  [MPa] 

D                                  – průměr pístu                   [mm] 

d                                   – průměr pístnice                              [mm] 

SF                                 – síla stlačené pružiny v konci zdvihu                 [N] 

Q                                  – spotřeba vzduchu                               [ min/nl ] 

1,4                                – kompenzace termodynamických ztrát                                [–] 

 H                                 – zdvih pístu                               [mm] 

0,1                                – k hodnotě provozního tlaku vzduchu se musí připočítat     

                                         0,1 MPa                                                                              [–] 

n                                   – počet jednotlivých zdvihů za minutu                           [1/min] 

v                                   – rychlost pístu (pístnice)                             [mm/s] 

iz AA ,                            – jmenovitý rozměr příslušného členu                                   [–] 

.max.max , iz AA                  – horní mezní rozměr příslušného členu                                [–] 

.miniA                            – dolní mezní rozměr příslušného členu                                 [–] 

.min.min iz AA                    – dolní mezní rozměr příslušného členu                                 [–] 

.maxiA                            – horní mezní rozměr příslušného členu                                 [–] 

iz HH ,                          – horní úchylka příslušného členu                                           [–] 

iD                                 – dolní úchylka příslušného členu                                           [–] 

iz DD ,                           – dolní úchylka příslušného členu                                           [–]   

iH                                – horní úchylka příslušného členu                                           [–] 

k                                  – počet členů zvětšujících                                                        [–]  

n                                  – počet členů zmenšujících                                                      [–]  

mrQ                              – roční objem výroby                                                               [ks] 

Qk                                – koeficient měrné spotřeby montážní plochy  [m²/ výrobek; t/rok] 

VS                                – velikost plochy výrobku                                                        [m²] 

MS                               – manipulační plocha okolo montážního pracoviště                [m²] 

pS                                – přípravná a odkládací plocha                                                 [m²] 
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m                                – počet montážních pracovišť                                                    [–]            

F                                 – fond pracovní doby za určité plánované období                     [min] 

Q                                – množství výrobků, smontovány v plánované době                 [ks]  

f                                  – počet technologických a organizačních přestávek                  [–]  

vk                                – koeficient využití pracovní doby                                             [–] 

n                                 – počet operací v montáži                                                           [–] 

it                                 – je technologický čas i – té operace                                          [–]  

ip                                – je počet stanovišť paralelně pracujících na i – té operaci       [–] 

iN                               – je počet stanovišť normovaných pro provádění i – té  

                                     operace jedním dělníkem                                                          [–]  

N                               – číslo jevu                                                                                   [–]    

1t                                – čas možného nejdřívějšího startu další činnosti                       [min] 

2t                               – čas možného nejpozdějšího startu další činnosti                      [min] 

R                               – rozdíl mezi1t - 2t tj. možná časová rezerva mezi činnostmi       [–] 

cV                              – celkový čas po celé operaci                                                       [s]                                                       

r                                – průměrný čas pro 1. operaci                                                      [s] 

vT                              – výrobní takt                                                                             [ks/směnu] 
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