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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ŘÍHA, P. Návrh montážní linky vzduchových dmychadel: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské 

metrologie, 2015, 49 s. Vedoucí práce: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem montážní linky v podniku Ingersoll-Rand CZ s.r.o. 

Nejprve je popsána problematika mapování hodnotového toku materiálu, produktivity 

výroby a ergonomie práce. 

V praktické části je vypracován popis současného stavu výrobní linky, stručné seznámení 

s jednotlivými pracovišti a kapacitní výpočty současného stavu. Po zhodnocení současného 

stavu jsou navrženy tři varianty montážních linek. 

V závěru bylo provedeno ekonomické zhodnocení nového návrhu, zlepšení ergonomie 

práce a finanční návratnosti. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ŘÍHA, P. The Proposal of Assembly Line for Air Blowers: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Machining and Assembly, 2015, 49 pages. Thesis head: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

The bachelor’s thesis introduces the design of the assembly line in the company Ingersoll-

Rand CZ, s.r.o. First the issue of mapping the value stream of material, manufacturing 

productivity and work ergonomics are described. 

In the practical part of the thesis a description of current state of production line, brief 

introduction of each workplace and capacity calculations of the current state are 

elaborated. After evaluation of the current state, three versions of solution are designed 

considering the ballast balance of particular workplaces. 

In conclusion, the economic evaluation of the new design, the improvement of ergonomics 

and financial return was carried out. 
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Seznam použitého značení 

Označení   Význam      Jednotka 

D počet dní v roce [dny] 

DD počet dní dovolené v roce [dny] 

DN počet nedělí v roce [dny] 

DS počet sobot v roce [dny] 

DV počet státních svátků v roce [dny] 

FD fond počtu pracovních dní v roce [dny] 

FP fond montážní linky za rok [hod/rok] 

FP1 fond montážní linky za rok – jedna směna [hod/rok] 

g počet pracovišť [-] 

H počet hodin v jedné směně [hod] 

kz firemní součinitel plánovaných prostojů [%] 

L vzdálenost přesunu operátora pro jeden kus [m] 

P počet pracovišť [-] 

𝑃𝑍 navýšený počet pracovníků [%] 

QR roční požadavek dílů [ks] 

S počet směn [-] 

TNN takt nový naměřený [min] 

TPN takt původní naměřený [min] 

TPV takt původní vypočítaný – maximální [min] 

𝑉𝑁 nárůst výroby [%] 
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Úvod 

V dnešní době a nepřetržitém rozvoji je nutné neustále reagovat a držet krok 

s konkurencí. Je velice důležité investovat do rozvoje nových technologií, přístrojů 

a vybavení, nebo se i pokusit spojit výrobu s jinými podniky. 

Společnost Ingersoll-Rand se neustále snaží zlepšovat kapacitu své výroby, ale také 

klade velký důraz na efektivitu výroby i ergonomii montáže. 

Zadáním bakalářské práce je prověřit současný stav montážní linky vzduchových 

dmychadel a navrhnout pro podnik nejvhodnější řešení. V úvodní části práce se nejprve 

seznámíme se základními prvky štíhlé výroby, popisem současného stavu montážní linky a 

vytvoří se mapa toku materiálu. V jednom z návrhů bude také vyvážení pracnosti operací, 

abychom ideálně rozložili časovou náročnost jednotlivých na sebe navazujících pracovišť. 

Cílem navrhovaných řešení je snížení zásoby dílů na skladu na 1,5 dne, zkrácení času 

taktu, zkrácení vzdálenosti přesunu operátora alespoň o 15 % a bude-li to realizovatelné, 

zrušení dvousměnného provozu a zřízení pouze ranní směny. V závěru práce budou 

vyhodnocena navrhovaná řešení a zvolena pro podnik nejvhodnější varianta. 

 

 

 

Obr. 1 Vyráběné vzduchové dmychadlo 
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1 Popis stávajícího stavu montáže 

1.1 Základní údaje o společnosti Ingersoll-Rand s.r.o. 

Společnost Ingersoll-Rand (IR), jejíž centrála sídlí v New Jersey, USA, je významnou 

strojírenskou firmou a globálním poskytovatelem inovací a řešení se silnými značkami 

a vedoucí pozicí v rámci světového trhu. IR má přes 45 000 zaměstnanců ve stovce 

výrobních závodů po celém světě. Do České republiky přišla společnost v roce 1992, do 

Kolína, kde vlastní závod na výrobu chladících a klimatizačních jednotek pro nákladní 

automobily, autobusy a kolejová vozidla. Kromě toho má také pobočky v Uničově, Dobříši 

a v Chrástu u Plzně. V souhrnu Ingersoll-Rand vyrábí v České republice stroje a zařízení 

o celkovém ročním objemu přes 6 miliard Kč. [1] 

Ingersoll-Rand CZ v Uničově je nejmladší závod společnosti Ingersoll-Rand v České 

republice, byl postaven na „zelené louce“ v Uničově během sedmi měsíců a výroba byla 

zahájena již v srpnu 2002. Tento závod se specializuje na montáž a testování stacionárních 

šroubových kompresorů ve výkonovém spektru od 1 do 350 kW a od října 2004 také na 

montáž dvou až čtyřválcových pístových kompresorů pro chladicí okruhy. Od roku 2010 

podnik také vyrábí dveřní a okenní příslušenství a sanitární zařízení z nerezi a mosazi pod 

obchodní značkou RANDI. Přes 98 % své produkce směřuje na zahraniční trhy. Závod 

v České Republice je evropským distribučním centrem a v současné době je zde 

zaměstnáno více než 260 pracovníků nejrůznějších technických profesí. [2] 

 

 

 

Obr. 2 Sídlo společnosti Ingersoll-Rand CZ s.r.o. v Uničově [2] 
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1.2 Štíhlá výroba 

Štíhlá výroba byla poprvé zavedena v 50 – 60 letech 20. století ve firmě Toyota 

v Japonsku. Zde si uvědomili, že oproti americké konkurenci dělají při montáži některé 

z kroků zbytečně navíc. Proto chtěli tyto zbytečné kroky odstranit pro dosažení vyšší 

produktivity práce při zachování maximální flexibility. [4] 

Zavedení tohoto přístupu do praxe bylo připsáno manažerovi společnosti Toyota 

Taiichi Ohno. Zavedl novou a ojedinělou výrobní linku za účelem zlepšení produktivity 

práce při snížení prostojů a jeden dělník tak obsluhoval i více druhů strojů. Díky tomuto 

nápadu se podařilo firmě zvýšit produktivitu práce téměř trojnásobně. [4] 

 

Obr. 3 Základní přehled metod pro štíhlou výrobu [5] 

Štíhlost podniku znamená vykonávat jen takové činnosti, které jsou důležité 

a potřebné. Cílem je vyrábět bez zmetků, pokud možno napoprvé a rychleji než 

konkurence, a tím získat více peněz. Štíhlost podniku je o zlepšování a zvyšování 

výkonnosti tím, že ve výrobním prostoru dokážeme vyrobit například více výrobků než jiní 

(konkurence). Touto změnou se nám podaří zpracovat více objednávek a činnosti ve 

výrobě standardizujeme tak, aby měly menší pracnost a vytvářely nám tak vyšší přidanou 

hodnotu výrobku. Snížením počtu vykonávaných činností vyrábíme rychleji a vyděláváme 

více peněz při menším úsilí. [4] 

Štíhlá výroba pro každou firmu neznamená jen snížení nákladů a zvýšení výroby, ale 

jde především o maximalizování přidané hodnoty pro samotného zákazníka. Je třeba ale 

také vytvořit těsnou spolupráci s administrativou, logistikou, technickou přípravou 
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samotné výroby a vývojem podniku. Firmy často investují nemalé peníze i do vývoje 

a analyzování samotných procesů výroby. [4] 

Definice štíhlé výroby  říká: „Štíhlá výroba znamená vyrábět jednoduše v samořízené 

výrobě. Koncentruje se na snižování nákladů přes nekompromisní úsilí po dosažení 

perfekcionismu. Ke každému dni ve výrobě patří principy kaizen aktivit, analýza toků 

a systémy kanban. Toto úsilí vtahuje do změn všechny pracovníky podniku – od 

vrcholového managementu až po pracovníky ve výrobě.“ [4] 

Jak firmy rostou, začnou vyrábět více produktů v rozličných variantách pro uspokojení 

potřeb zákazníků. Aby byly firmy efektivní, zavádějí procesní uspořádání hal, zařízení 

a firemních struktur. Často se k těmto analýzám používá i tzv. Spaghetti diagram. [3][5] 

Spaghetti diagram zachycuje pohyb pracovníka v jistém časovém období. Do lay-outu 

montážní linky se zachycují jeho veškeré pohyby. Tento způsob analýzy je snadné 

uskutečnit při snímkování průběhu práce. Odhalí tak množství chůze mimo pracoviště a 

může být dobrým podkladem na re-layout. Díky diagramu jednoduše zobrazíme prostor, ve 

kterém se operátor zdržuje. [3]  

1.2.1 8 hlavních forem plýtvání (MUDA) 

Cílem zavádění prvků štíhlé výroby je snížení plýtvání na nejnižší možnou úroveň. Je 

potřeba eliminovat 8 hlavních forem plýtvání (MUDA): [4][5] 

 Nadbytečná práce – je to souhrn činností nad rámec definované specifikace. 

Vyrábět minimum zmetků a následných oprav. 

 Doprava – každé pracoviště je potřeba zásobovat materiálem. Patří sem jak 

doprava materiálu do firmy, tak i dodávky hotových sestav k zákazníkovi. Snahou 

je eliminovat každou nadbytečnou dopravu i manipulaci. 

 Opravování – snažíme se vyrábět takovým způsobem, abychom měli minimum 

zmetků a případných oprav v budoucnu. 

 Nevyužité schopnosti pracovníků – na pracovišti může nastat situace, kdy budou 

jednotliví operátoři na lince špatně vybalancováni, a tak i nevyužiti po celou dobu 

taktu. 
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 Čekání – může nastat při čekání na součástky, na materiál, nebo na dokončení 

strojového cyklu. Patří sem i porucha stroje, nebo nedostatečná zásoba materiálu 

na pracovišti a čekání na jeho doskladnění. 

 Zásoby – skladováním nadbytečného množství materiálu a náhradních dílů na 

skladu. Všechny tyto položky zabírají cenné místo, což má za následek nutnost 

pořízení většího skladu, a tedy zajištění více vysokozdvižných vozíků a 

pracovníků k jejich obsluze. 

 Zbytečný pohyb – jedná se o pohyby pracovníka, které nám nepřidávají hodnotu. 

Nejčastěji pracovník vykonává při montáži zbytečné pohyby vlivem špatně 

rozvrženého pracoviště. 

 Nadvýroba – vyrábí se příliš mnoho nebo příliš brzo. Vzniká nejčastěji za účelem 

vyrobit produkty navíc pro případ nouze – poruchy strojů. [5] 

1.2.2 Just in Time (JiT) 

Tato metoda vznikla ve společnosti Toyota a chápeme ji jako filozofii, jejímž hlavním 

principem je eliminace všech druhů ztrát v celém průběhu výrobního procesu – od nákupu 

materiálu a surovin až po distribuci hotových výrobků k zákazníkovi. Just in Time (JiT) 

znamená vyrábět určité typy výrobků ve stoprocentní kvalitě a v požadovaném množství. 

Výrobou pouze toho, co potřebuji, ve správném čase a v potřebném množství eliminujeme 

všechny druhy plýtvání a snižujeme možné poruchy strojů. [5] 

Charakteristikou této metody je tahový a pružný výrobní systém v malých dávkách. 

Příkladem práce je takový rytmus, aby mohla předcházející buňka navázat na následující 

buňku bez prostojů, bez meziskladu a bez poruch. Každá objednávka se řídí svým plánem 

a ne požadavky zákazníků. Tato metoda se osvědčila zejména tam, kde se opakovaně 

vykonávají stejné operace (například automobilový průmysl). [5] 

Podmínky pro uplatnění JiT: 

 Bezporuchový chod zařízení. 

 Malé výrobní dávky. 

 Krátká průběžná doba výroby. 

 Rychlá reakce na požadavek zákazníka. 

 Vyšší stupeň plánování. [5] 
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1.2.3 Poka Yoke 

Systém Poka Yoke byl vyvinutý ve společnosti Toyota v Japonsku, jako součást TPS 

(Toyota Production System). Poka Yoke v japonštině můžeme přeložit jako „chybu-

vzdorný“. Poka Yoke je mechanický nebo elektrický výrobní přípravek, zařízení či 

mechanismus, díky kterému je zabráněno pracovníkovi vykonat chybu. Hlavní myšlenka 

spočívá v eliminaci špatných výrobků za pomocí prevence, nápravy a upozornění na lidské 

chyby, které tyto defekty nejčastěji způsobují. [9][10] 

 

Obr. 4 Příklad Poka Yoke [11] 

1.2.4 Kanban 

Systém KANBAN byl vyvinutý ve společnosti Toyota v Japonsku, jako součást TPS 

(Toyota Production System). Kanban využívá tahového systému řízení. Vyrábí se jen to, 

co skutečně požaduje zákazník, v množství a v čase, ve kterém je výrobek požadován. 

Výška nákladů při zavedení této metody je v porovnání s jinými systémy dílenského řízení 

zanedbatelná. Velká část finančních nákladů spojena se zavedením tohoto systému se váže 

na vzdělání. KANBAN v japonštině znamená „karta“. Tento systém využívá karty a jiné 

vizuální signály k řízení toku výroby a materiálu. [6][7] 

Hlavním předpokladem systému řízení KANBAN je existující okruh mezi 

dodavatelským a odběratelským stupněm ve výrobním procesu. Informačně-materiálový 

okruh vytváří objednávka (Kanban karta), která je dodaná dodavateli. Následně, po 

zhotovení objednávky, je vrácena spolu s materiálem odběrateli. Systém KANBAN 

signalizuje pokles zásob pod stanovenou hladinu. Tato signalizace je například pro 
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předřazený výrobní stupeň pokynem k výrobě. Princip této metody je využíván například 

supermarkety. [7][5] 

 

Obr. 5 Princip činnosti systému řízení KANBAN [7] 

Při zavedení systému KANBAN dochází ke snížení velikosti výrobních dávek, a tím je 

možné pružněji reagovat na potřeby zákazníků. Menší výrobní dávky znamenají také méně 

dílů v oběhu a současně nižší požadavky na prostor. Vyrábí se, jen když existuje 

objednávka. [7] 

1.2.5 Kaizen 

Metoda Kaizen původně vznikla v USA, ale její využití bylo v 60. letech 20. století 

v Japonsku. V doslovném překladu tato metoda znamená KAI – změna, ZEN – dobré. [8] 

Tento systém vyjadřuje úsilí o neustálé zlepšení v podniku. Tato zlepšení se však 

nerealizují jednorázovými velkými inovačními skoky, ale zdokonalováním i těch 

nejmenších detailů. Tato metoda předpokládá zapojení co nejvíce zaměstnanců do procesu 

na všech úrovních řízení a výroby. Především u pracovníků na nejnižších úrovních, protože 

právě oni jsou nejblíže k místu, kde se vytváří hodnota výrobku. Takové řešení je mnohem 

lepší a praktičtější, než návrhy vypracovávané tzv. „od stolu“. [8] 

Základní zásady systému Kaizen jsou: 

 Každému zlepšení, i kdyby bylo jen málo významné, se musí věnovat 

pozornost. 

 Všichni pracovníci mohou spolupracovat na procesu zlepšování. 
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 Před každým zlepšením je třeba přesně analyzovat existující stav a možné 

pozitivní nebo negativní vlivy z nového návrhu. 

 Vysoká motivace všech pracovníků. 

 Zvyšování kvality a produktivity práce. 

 Silná podpora ze strany vedení podniku. 

 Motivace pracovníků – např. ohodnocení dobrých řešení. [8] 

Kaizen je proces neustálého zlepšování v malých krocích. Inovace znamená změnu 

realizovanou inovačním skokem. [8] 

1.2.6 Metoda 5S 

Metoda 5S byla vyvinuta ve společnosti Toyota v Japonsku, jako součást TPS (Toyota 

Production System). Hlavní zaměření je kladeno na efektivnost výroby a kvalitu dílů. Tato 

metoda je pojmenována podle 5ti japonských slov začínajících písmenem „S“. [12][13] 

1. Seiry (Roztřídit) – na pracoviště se připraví jen věci nutné pro provedení dané 

práce (např. materiál, návodky, pomůcky) a vše ostatní se uklidí. 

2. Seiton (Srovnat) – určí se pracovní krok za krokem a uspořádají se potřebné 

nástroje tak, aby byly ihned po ruce k použití. 

3. Seiso (Vyčistit) – každý nástroj i materiál má své pevné místo. Na něj se každý 

nástroj po použití vrací. Pracovní místo je nezbytné udržovat v celkové čistotě. 

4. Seiketsu (Systematizovat) – každý zaměstnanec by měl znát první tři body 

(Roztřídit, Srovnat, Vyčistit). Pracovník musí znát svoji roli v pracovním postupu 

a vědět, co a jak má používat. 

5. Shitsuke (Standardizovat) – udržení pořádku na pracovišti. Provádí se náhodné 

návštěvy a kontroly managementu ve výrobě. Pokud se změní celý proces, všechny 

předchozí kroky musí být prostudovány a aktualizovány. Jde o rychlou možnou 

přípravu pracoviště podle nového produktu nebo požadavků. [12][13] 

Cílem 5S je snížit chyby a ztráty: 

 Vhodnou volbou nástroje. 

 Výběrem správného materiálu. 

 Zabránění zbytečné manipulace s materiálem a nástrojem. 

 Kompletací rozházených podkladů. [13] 
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Obr. 6 Metody 5S [12] 

1.3 Popis současného stavu linky 

1.3.1 Zhodnocení současné varianty uspořádání 

pracovišť 

V současnosti montážní linka vzduchových dmychadel pracuje ve dvousměnném 

provozu. Obsahuje celkem čtyři pracoviště viz. [Příloha č. 1], z toho jsou dvě pracoviště 

montáže, jedno pracoviště myčky a jedno pracoviště pro gravírování. Pohyb po válečkové 

trati je řešen volným přesouváním obsluhou. Přesuny dílů dmychadla z palet na jednotlivá 

pracoviště a na finální paletu jsou řešena pomocí jeřábu.  

Nejdříve operátor z pracoviště č. 1 spáruje potřebné díly pro dvě montáže, provede 

měření pomocí kalibrů a vloží tyto díly do myčky. Po dokončení procesu mytí operátor 

jednotlivé díly vysuší pomocí pistole se stlačeným vzduchem a přemístí díly na válečkovou 

dráhu. Následně je na pracovišti č. 2 pro gravírování odebráno tělo dmychadla a ustaveno 

do přípravku pro gravírování a vrtání otvorů pro štítek. Následně je tělo demontováno z 

přípravku a díl je přesunut zpět na válečkovou dráhu. Dmychadla montovaná na dvou 

hlavních pracovištích (pracoviště č. 3 a č. 4) jsou ustavena v polohovacích přípravcích, kde 
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probíhá celá montáž dvou kusů dmychadel. Po dokončení jsou obě dmychadla uvolněna 

z přípravků a přesunuta pomocí jeřábu na paletu, kde proběhne jejich naplnění olejem.  

1.3.2 Popis jednotlivých pracovišť 

V následujících odstavcích budou popsány úkony na jednotlivých pracovištích. 

Vzhledem k velmi rozsáhlému montážnímu postupu jednotlivých pracovních operací bude 

proveden pouze jejich stručný popis. Pro popis jednotlivých pracovišť mi byly poskytnuty 

podrobné detailní montážní postupy a kompletní výkresová dokumentace. Tyto interní 

podklady nemohu v bakalářské práci zveřejnit. 

Pracoviště č. 1 (myčka): 

Operátor pomocí jeřábu vychystá z palet na válečkovou dráhu potřebné díly, ty spáruje 

pro dvě montáže (6 ks), provede měření pomocí kalibrů a naměřenou hodnotu zapíše na 

díl. Poté vloží tyto díly do myčky. Po dokončení procesu mytí operátor vysuší díly pomocí 

pistole se stlačeným vzduchem a pomocí jeřábu přemístí díly na válečkovou dráhu. 

 

Obr. 7 Přichystané spárované montáže 

Pracoviště č. 2 (gravírování): 

Operátor na pracovišti pro gravírování odebere tělo dmychadla z válečkové dráhy 

a ustaví jej do přípravku. Tento přípravek slouží k ustavení dílu do předepsané polohy pro 



Bakalářská práce  Pavel Říha 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2015  19 
 

následné gravírování a vrtání otvorů pro štítek. Následně je do vyvrtaných otvorů umístěn 

štítek, tělo dmychadla je demontováno z ustavujícího přípravku a je přesunuto zpátky na 

válečkovou dráhu. 

 

Obr. 8 Přípravek pro gravírování a vrtání 

Pracoviště myčky a pracoviště pro gravírování obsluhuje jeden operátor. 

Pracoviště č. 3 a č. 4 (montáž): 

Operátor pomocí jeřábu odebere hlavní tělo dmychadla z válečkové dráhy, přemístí jej 

do polohovacího přípravku a zajistí pomocí čtyř šroubů. Pomocí tohoto přípravku se může 

natáčet montovaný celek o 360° v horizontální ose, a zajišťuje tak vhodnou polohu dílů při 

jednotlivých montážních úkonech. Na obou těchto pracovištích probíhá souběžná montáž 

dvou kusů kompletních dmychadel. Po zajištění k přípravku si operátor připraví 

předmontáž předního dílu na tělo dmychadla. Poté do dílu usadí ložiska a zajistí je 
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k hlavnímu tělu dmychadla. Následně otočí dmychadlo o 180° a pomocí jeřábu vloží dva 

rotory. Po očištění dosedacích ploch si připraví předmontáž zadního dílu a přišroubuje jej 

k hlavnímu tělu dmychadla. Následně provede montáž dalších dvou ložisek na hřídele 

rotorů, které následně zajistí. Poté si připraví předmontáž rozstřikovače oleje a namontuje 

ložiska a ozubená kola na hřídele rotorů. V dalším kroku zajistí ozubená kola, ustaví rotory 

a provede jejich měření. Provede se měření boční vůle mezi rotory a centrálním tělem 

vzduchového dmychadla a zkontrolují zbývající vůle. Následuje montáž připravených 

krytů dmychadla, přemístění dmychadla z přípravku pomocí jeřábu na paletu a naplnění 

dmychadla olejem. V konečné fázi je dmychadlo odvezeno na paletě k otestování. 

 

 

Obr. 9 Elektrický polohovací přípravek 
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1.3.3 Současné uspořádání pracovišť montážní linky 

 

Obr. 10 Současné uspořádání pracovišť linky 

1.3.4 Spaghetti diagram současné linky 

 

Obr. 11 Spaghetti diagram současné linky 
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Z diagramu je zřejmé, že pěší vzdálenost operátora na montážní lince pro výrobu 

jednoho kusu vzduchového dmychadla činí 272 metrů. 

1.3.5 Zhodnocení současného stavu montážní linky 

Výrobní program na této montážní lince obsahuje jeden typ vzduchových dmychadel 

a současný požadavek zákazníka je 2880 kusů výrobků za rok. 

Prvním krokem bylo zanalyzovat současný stav, získat podrobná a potřebná data 

o chodu jednotlivých pracovišť a využít tyto údaje k návrhu nového layoutu. 

Pro zjištění jednotlivých výrobních časů vzduchových dmychadel jsem provedl pět 

měření, během několika pracovních směn. [Příloha č. 2] 

 

Informace k výpočtu: 

Počet směn:      2 směnný provoz (10 směn za týden) 

Počet minut ve směně:     510 minut 

Počet minut přestávek ve směně:   30 minut (oběd) 

Čistý pracovní čas:     480 minut 

Požadovaný počet vyrobených kusů za rok:  2 880 ks 

Počet dnů dovolené v roce: 25 dní 

Firemní součinitel plánovaných prostojů: 0,84 (84%) 

 

Kapacitní výpočty pro současný stav montáže při množství 2880 kusů za rok: 

 

Fond pracovního času dělníka (efektivní časový fond) za rok: 

𝐹𝐷 = 𝐷 − 𝐷𝑆 − 𝐷𝑁 − 𝐷𝑉 − 𝐷𝐷 (1) 

𝐹𝐷 = 365 − 52 − 52 − 9 − 25 D…počet dní v roce 
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𝐹𝐷 = 227 𝑑𝑛í DS…počet sobot v roce 

 DN…počet nedělí v roce 

 DV…počet svátků mimo víkend 

 DD…dny dovolené v roce 

 

Fond výrobního času montážní linky za rok při dvousměnném provozu: 

𝐹𝑃 = 𝑔 ∙ (𝐹𝐷 + 𝐷𝐷) ∙ 𝑆 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝑧 (2) 

𝐹𝑃 = 1 ∙ (227 + 25) ∙ 2 ∙ 8 ∙ 0,84 g…počet pracovišť 

𝐹𝑃 = 3386,88 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 FD…fond pracovních dnů  

 S…počet směn 

 H…počet hodin jedné směny 

 kz…součinitel prostojů 

 

Fond výrobního času montážní linky za rok při jednosměnném provozu: 

𝐹𝑃1 =
𝐹𝑃

2
 (3) 

𝐹𝑃1 =
3386,88

2
 FP…fond montážní linky za rok 

𝐹𝑃1 = 1693,44 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 

 

Výpočet taktu montážní linky pro výrobu 2880 kusů za rok: 

𝑇𝑃𝑉 =
𝐹𝑃

𝑄𝑅
 (4) 

𝑇𝑃𝑉 =
3386,44

2880
 FP…fond montážní linky za rok 

𝑇𝑃𝑉 = 1,176 ℎ = 70,56 𝑚𝑖𝑛  QR…roční požadavek dílů 
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Požadovaný počet pracovišť montáže: 

Při výpočtu jsem vycházel z pracoviště s hodnotou nejdelšího času montáže, neboť 

tento čas mi udává hodnotu minimálního taktu pro jeden smontovaný kus. Na 

pracovištích č. 3 a č. 4 probíhá montáž souběžně. Naměřený průměrný čas taktu 

každého pracoviště je 115,36 min, při montáži na obou pracovištích současně je 

výsledný takt poloviční, tedy 57,7 min. 

𝑃 =
𝑄𝑅∙𝑇𝑃𝑁

60∙𝑆∙𝐹𝑃
 (5) 

𝑃 =
2880∙115,36

60∙2∙1693,44
 QR…roční požadavek dílů 

𝑃 = 1,65 = 2 pracoviště TPN…takt původní naměřený 

 S…počet směn 

 FP…fond montážní linky za rok 

 

Z výpočtu nám vyplývá, že při stávající montáži ve dvou směnách nám postačí dvě 

pracoviště. 
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Obr. 12 Měření časů na pracovištích 
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Obr. 13 Využití pracovišť 

  



Bakalářská práce  Pavel Říha 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2015  27 
 

 

Obr. 14 Počty cyklů 
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Obr. 15 Balancování operací 

 

Na obrázku č. 15 můžeme pozorovat, že jsou jednotlivá pracoviště nevybalancovaná. 

Pro zadanou montáž 2880 kusů za rok současná montážní linka při dvousměnném provozu 

dostačuje. 
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2 Návrh montážní linky vzduchových dmychadel 

2.1 Varianty uspořádání pracovišť linky 

2.1.1 Varianta uspořádání pracovišť č. 1  

Návrh nového rozmístění pracovišť na lince: 

 

Obr. 16 Varianta uspořádání pracovišť č. 1 

V tomto návrhu montážní linky vzduchových dmychadel se pracuje v jednosměnném 

provozu. Byla přidána dvě pracoviště pro předmontáž, pro rozdělení pracovních operací 

a lepšímu vybalancování jednotlivých pracovišť. V tomto návrhu je nutné zvýšení počtu 

operátorů pro nově přidaná pracoviště předmontáže. Tyto pracovníky můžeme získat 

z odpolední směny. Pracoviště předmontáže jsou jednoduché stanice pro částečnou montáž 

vzduchových dmychadel. Tyto stanice vyžadují menší investice, než zakoupení dalších 

dvou polohovacích motorových přípravků pro otáčení sestav montáže. 
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Obr. 17 Stanice pro předmontáž 

Výhodou tohoto řešení je možné zrušení celé odpolední směny a využití operátorů 

z této směny. Bude-li nutné navýšení stávající roční výroby, je možné pokrýt zvýšenou 

poptávku opětovným zřízením odpolední směny. Montážní linka je výrazně lépe 

uspořádaná v porovnání s původním stavem, se zlepšeným tokem materiálu a díky tomu je 

snadnější navážení materiálu a vyvážení hotových sestav z pracoviště. Válečková dráha je 

zkrácena a otočena, čímž získáme lepší přecházení pracovníků po pracovišti. Po umytí dílů 

v myčce pracovník díly přesouvá stále po válečkové dráze a přes otočné „kulové hnízdo“ 

dále k následné montáži. Také byly přesunuty palety s materiálem do prostoru jeřábu 

a snížil se počet zásob na pracovišti.  

Nevýhodou tohoto řešení může být čas nutný k přestavbě montážní linky během 

probíhající výroby. Další problém může nastat v situaci, kdy operátor z pracoviště 

předmontáže čeká se svou hotovou montáží na dokončení montáže na následujícím 

pracovišti. 
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2.1.2 Varianta uspořádání pracovišť č. 2 

Návrh nového rozmístění pracovišť na lince: 

 

Obr. 18 Varianta uspořádání pracovišť č. 2 

V tomto návrhu montážní linky se pracuje v jednosměnném provozu. Byla přidána dvě 

pracoviště pro montáž a je tedy možné pracovat současně na čtyřech vzduchových 

dmychadlech současně. V tomto návrhu je nutné zvýšení počtu operátorů pro nově přidaná 

pracoviště montáže. Tyto pracovníky můžeme získat z odpolední směny. Nová pracoviště 

montáže jsou rozšířena o polohovací motorové přípravky pro otáčení sestav montáže.  Tyto 

přípravky jsou investice ve výši cca 40 000 Kč/kus, současně je také nutné zakoupit druhý 

indukční ohřívač pro ohřev ložisek a těsnících kroužků pro montáž, ve výši cca 60 000 Kč 

pro nově zřízená pracoviště montáže.  



Bakalářská práce  Pavel Říha 

 

VŠB – TU OSTRAVA 2015  32 
 

 

Obr. 19 Indukční ohřívač 

Výhodou tohoto řešení je možné zrušení celé odpolední směny s využitím operátorů 

v ranní směně. Bude-li nutné navýšení stávající roční výroby, je možné pokrýt zvýšenou 

poptávku zřízením odpolední směny. Montážní linka je výrazně lépe uspořádaná 

v porovnání s původním stavem se zlepšením toku materiálu a díky tomu je snadnější 

navážení materiálu a vyvážení hotových sestav z pracoviště. Válečková dráha je zkrácena a 

otočena, čímž získáme lepší přecházení pracovníků po pracovišti. Po umytí dílů v myčce 

pracovník díly přesouvá stále po válečkové dráze a přes otočné „kulové hnízdo“ dále k 

následné montáži. Také byly přesunuty palety s materiálem do prostoru jeřábu a snížil se 

počet zásob na pracovišti. Díky čtyřem nezávislým montážním pracovištím nemůže nastat 

situace, kdy operátor z jednoho pracoviště čeká se svou hotovou montáží na dokončení 

montáže na následujícím pracovišti. 

Nevýhodou tohoto řešení může být čas nutný k přestavbě montážní linky během 

probíhající výroby. Také je nutné investovat do dvou nových polohovacích přípravků a 

druhého indukčního ohřívače. 
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2.1.3 Varianta uspořádání pracovišť č. 3 

Návrh nového rozmístění pracovišť na lince: 

 

Obr. 20 Varianta uspořádání pracovišť č. 3 

V tomto návrhu montážní linky se pracuje ve dvousměnném provozu. Při zachování 

válečkové dráhy na svém původním místě zde není dostatek místa pro další pracoviště 

montáže pro zachování plynulého navážení palet s díly a vyvážení hotových sestav. 

Montážní linka obsahuje dvě pracoviště montáže, jedno pracoviště pro gravírování a jedno 

pracoviště myčky. V tomto návrhu je při zachování stejného počtu operátorů lepší tok 

materiálu, díky re-layoutu původní montážní linky. 

Výhodou tohoto řešení je zachování větší části původní dispozice montážní linky, 

a tedy menší čas k přestavbě. Linka je o něco lépe uspořádaná a v porovnání s původním 

stavem se zlepšil tok materiálu. Odstraněním přebytečných zásob na montážní lince je 

umožněno snadnější navážení materiálu a vyvážení hotových sestav. Válečková dráha 

zůstala na stejném místě jako v původním stavu. Po umytí dílů v myčce se musí operátor 

otáčet za sebe pro vysušení každého dílu, který přesouvá na válečkovou dráhu k následné 

montáži. Také byly přesunuty palety s materiálem do prostoru jeřábu.  
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Nevýhodou tohoto řešení je zachování dvousměnného provozu, kdy pro případné 

zvýšení výroby vzduchových dmychadel není již další prostor ke zvýšení výroby. Při 

odpolední směně je také nutné mít zajištěno dodávání materiálu ze skladu na pracoviště, 

zajištění vzduchotechniky, osvětlení a dalších nákladů spojených s provozem této 

montážní linky mimo ranní směnu. 

2.2 Zvolení nejvhodnější varianty uspořádání pracovišť 

Po zhodnocení všech výhod a nevýhod každé varianty navržené montážní linky jsem 

zvolil variantu č. 1 pro podnik jako nejvhodnější. 

2.2.1 Zhodnocení zvolené varianty uspořádání 

pracovišť 

V novém návrhu montážní linky vzduchových dmychadel se pracuje v jednosměnném 

provozu. Obsahuje celkem šest pracovišť viz. [Příloha č. 3], z toho jsou dvě pracoviště 

předmontáže, dvě pracoviště montáže, jedno pracoviště myčky a jedno pracoviště pro 

gravírování. Pohyb po válečkové trati je řešen volným přesouváním obsluhou. Přesun 

hlavních dílů dmychadla z palet na jednotlivá pracoviště a z pracoviště na finální paletu 

jsou řešena pomocí jeřábu. 

Nejdříve operátor z pracoviště gravírování spáruje potřebné díly pro dvě montáže, 

provede měření pomocí kalibrů a hodnotu zapíše na měřený díl. Následně ustaví tělo 

dmychadla do přípravku pro gravírování a vrtání otvorů pro štítek. Následně je tělo 

demontováno z přípravku, díl je přesunut zpět na válečkovou dráhu a odeslán k mytí do 

myčky spolu se dvěma spárovanými sadami. Po dokončení procesu mytí operátor vysuší 

díly pomocí pistole se stlačeným vzduchem, přemístí díly na válečkovou dráhu a připraví 

pro další operátory hliníkové díly k dílům z myčky. Dmychadla jsou montována na čtyřech 

pracovištích (dvě předmontáže a dvě montáže). Na pracovišti č. 1 a č. 2 jsou ustavena na 

pracovních stolech, na kterých probíhá polovina operací montáže vzduchových dmychadel. 

Montáž na těchto pracovních stanicích probíhá stejným způsobem jako v původní variantě 

na polohovacích přípravcích, až po operaci vkládání rotorů a bočních dílů, kdy operátor 

přesune pomocí jeřábu současnou montáž z pracoviště předmontáže na pracoviště č. 3, 

nebo č. 4, kde probíhá zbývající část montáže dvou kusů dmychadel. Tato pracoviště jsou 

již vybavena elektrickými polohovacími přípravky. Po dokončení jsou obě dmychadla 
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uvolněna z přípravků a přesunuta pomocí jeřábu na paletu, kde proběhne jejich naplnění 

olejem.  

2.2.2 Popis jednotlivých pracovišť 

V následujících odstavcích budou popsány úkony na jednotlivých pracovištích. 

Vzhledem k velmi rozsáhlému montážnímu postupu jednotlivých pracovních operací bude 

proveden pouze jejich stručný popis. 

Pracoviště gravírování: 

Operátor pomocí jeřábu vychystá z palet na válečkovou dráhu potřebné díly, ty spáruje 

pro dvě montáže (6 ks), provede měření pomocí kalibrů a naměřenou hodnotu zapíše na 

díl. Poté ustaví tělo dmychadla do přípravku. Tento přípravek slouží k ustavení dílu do 

předepsané polohy pro následné gravírování a vrtání otvorů pro štítek. Následně je do 

vyvrtaných otvorů umístěn štítek, tělo dmychadla je demontováno z ustavujícího přípravku 

a je přesunuto zpátky na válečkovou dráhu k mytí na pracoviště myčky spolu se 

dvěma spárovanými sadami.  

Pracoviště myčky: 

Operátor vloží spárované díly pro dvě montáže (6 ks) do myčky. Po dokončení 

procesu mytí operátor vysuší díly pomocí pistole se stlačeným vzduchem, přemístí díly na 

válečkovou dráhu a připraví pro další operátory hliníkové díly k dílům z myčky. 

Pracoviště myčky a pracoviště pro gravírování obsluhuje jeden operátor. 

Pracoviště č. 1 a č. 2 (předmontáž): 

Operátor pomocí jeřábu odebere hlavní tělo dmychadla z válečkové dráhy a přemístí 

jej na pracovní stůl. Následně si operátor připraví předmontáž předního dílu na tělo 

dmychadla. Poté operátor usadí do dílu ložiska a zajistí je k hlavnímu tělu, otočí 

dmychadlo o 180° a pomocí jeřábu vloží dva rotory. Po očištění dosedacích ploch si 

připraví předmontáž zadního dílu a přišroubuje jej k hlavnímu tělu. Provede montáž 

dalších dvou ložisek na hřídele rotorů, které zajistí, připraví si předmontáž rozstřikovače 

oleje a namontuje ložiska na hřídele rotorů. Na obou těchto pracovních stanicích probíhá 

první polovina operací montáže vzduchových dmychadel a probíhá stejným způsobem jako 

v původní variantě na polohovacích přípravcích, až po operaci vkládání rotorů a bočních 
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dílů, kdy operátor následně přesune pomocí jeřábu současnou montáž z pracoviště 

předmontáže na jedno ze dvou následujících pracovišť. 

Pracoviště č. 3 a č. 4 (montáž): 

Operátor pomocí jeřábu přesune hlavní tělo dmychadla z předchozího pracoviště 

montáže, přemístí jej do přípravku a zajistí pomocí čtyř šroubů. Montáž probíhá ve 

stejných polohovacích přípravcích, jako v původní variantě. Na těchto pracovištích probíhá 

druhá část montáže vzduchového dmychadla. Po zajištění k přípravku operátor provede 

montáž dvou ložisek na hřídele rotorů, zajistí je, namontuje ložiska a ozubená kola na 

hřídele rotorů. Následně zajistí ozubená kola, ustaví rotory a provede jejich měření. Dále 

operátor provede měření boční vůle mezi rotory a centrálním tělem vzduchového 

dmychadla, poté měření zbývajících vůlí a provede montáž připravených krytů dmychadla. 

Poté přemístí dmychadlo z přípravku pomocí jeřábu na paletu, kde proběhne naplnění 

dmychadla olejem. V konečné fázi je dmychadlo odvezeno na paletě k otestování. 

2.2.3 Zvolené uspořádání pracovišť montážní linky 

 

Obr. 16 Varianta uspořádání pracovišť č. 1 
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2.2.4 Spaghetti diagram nové linky 

 

Obr. 21 Spaghetti diagram nové linky 

Z diagramu je zřejmé, že pěší vzdálenost operátora na montážní lince pro výrobu 

jednoho kusu vzduchového dmychadla činí 90 metrů. 

2.2.5 Zhodnocení nového stavu montážní linky 

Výrobní program této linky je stejný, jako před realizací návrhu. Roční požadavek 

zákazníka je stejný, tedy 2880 kusů výrobků za rok. 

Prvním krokem bylo zanalyzovat současný stav, získat podrobná a potřebná data 

o chodu jednotlivých pracovišť a využít tyto údaje k návrhu nového layoutu. 

 

Informace k výpočtu: 

Počet směn:      1 směnný provoz (5 směn za týden) 

Počet minut ve směně:     510 minut 
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Počet minut přestávek ve směně:   30 minut (oběd) 

Čistý pracovní čas:     480 minut 

Požadovaný počet vyrobených kusů za rok:  2 880 ks 

Počet dnů dovolené v roce: 25 dní 

Firemní součinitel plánovaných prostojů: 0,84 (84%) 

 

Kapacitní výpočty pro současný stav montáže při množství 2880 kusů za rok: 

 

Fond pracovního času dělníka (efektivní časový fond) za rok: 

𝐹𝐷 = 𝐷 − 𝐷𝑆 − 𝐷𝑁 − 𝐷𝑉 − 𝐷𝐷 (6) 

𝐹𝐷 = 365 − 52 − 52 − 9 − 25 D…počet dní v roce 

𝐹𝐷 = 227 𝑑𝑛í DS…počet sobot v roce 

 DN…počet nedělí v roce 

 DV…počet svátků mimo víkend 

 DD…dny dovolené v roce 

 

Fond výrobního času montážní linky za rok při jednosměnném provozu: 

𝐹𝑃 = 𝑔 ∙ (𝐹𝐷 + 𝐷𝐷) ∙ 𝑆 ∙ 𝐻 ∙ 𝑘𝑧 (7) 

𝐹𝑃 = 1 ∙ (227 + 25) ∙ 1 ∙ 8 ∙ 0,84 g…počet pracovišť 

𝐹𝑃 = 1693,44 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 FD…fond pracovních dnů  

 S…počet směn 

 H…počet hodin jedné směny 

 kz…součinitel prostojů 
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Výpočet taktu montážní linky pro výrobu 2880 kusů za rok: 

𝑇𝑃𝑉 =
𝐹𝑃

𝑄𝑅
 (8) 

𝑇𝑃𝑉 =
1693,44

2880
 FP…fond montážní linky za rok 

𝑇𝑃𝑉 = 0,588 ℎ = 35,28 𝑚𝑖𝑛  QR…roční požadavek dílů 

 

Požadovaný počet pracovišť montáže: 

Při výpočtu jsem vycházel z pracoviště s hodnotou nejdelšího času montáže, neboť 

tento čas mi udává hodnotu minimálního taktu pro jeden smontovaný kus. Na 

pracovištích č. 3 a č. 4 probíhá montáž souběžně. Stejně tak i na pracovištích 

předmontáže č. 1 a č. 2, kde probíhá souběžná montáž. Naměřený průměrný čas taktu 

každého pracoviště je 63,8 min, při montáži na obou pracovištích současně je výsledný 

takt poloviční, tedy 31,9 min. 

𝑃 =
𝑄𝑅∙𝑇𝑁𝑁

60∙𝑆∙𝐹𝑃
 (9) 

𝑃 =
2880∙63,8

60∙1∙1693,44
 QR…roční požadavek dílů 

𝑃 = 1,80 = 2 pracoviště TNN…takt nový naměřený 

 S…počet směn 

 FP…fond montážní linky za rok 

 

Z výpočtu nám vyplývá, že při navrhované montáži v jedné směně nám postačí dvě 

pracoviště montáže a dvě pracoviště předmontáže. 
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Obr. 22 Měření časů na pracovištích 
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Obr. 23 Využití pracovišť 
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Obr. 24 Počty cyklů 
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Obr. 25 Balancování operací 

Na obrázku č. 25 můžeme pozorovat, že jsou jednotlivá pracoviště lépe vybalancovaná 

než v původním stavu. Pro zadanou montáž 2880 kusů za rok je nově navržená montážní 

linka při jednosměnném provozu dostačující. 
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3 Technicko-ekonomické zhodnocení 

V podniku jsem byl členem týmu, který měl za úkol zlepšit efektivitu montážní linky 

vzduchových dmychadel, optimalizovat využití pracovišť a zlepšit ergonomii při montáži. 

Během měsíce února 2015 byl postupně zrealizován zvolený návrh montážní linky 

přidáním dvou dalších pracovišť montáže s využitím operátorů ze zrušené odpolední 

směny. V rámci jedné směny tak došlo ke zdvojnásobení výroby vzduchových dmychadel. 

 

Nárůst výroby: 

Počet vyráběných kusů před realizací nové montážní linky byl 2880 kusů za rok. 

Počet možných vyráběných kusů po realizaci nové montážní linky je 5760 kusů za rok. 

𝑉𝑁 =
5760

2880
∙ 100 (10) 

𝑉𝑁 = 200 %      

Nárůst výroby je o 100 % 

 

Počet operátorů: 

Před realizací nové montážní linky byli na pracovištích celkem 3 operátoři. Po 

realizaci nového návrhu montážní linky se zvýšil počet pracovníků na 5. Rozdíl je dán 

zvýšením počtu pracovišť montáže nově navržené montážní linky. Operátor obsluhující 

pracoviště gravírování s pracovištěm myčky má v novém návrhu vyšší využití času 

v taktu. 

𝑃𝑍 =
5

3
∙ 100 (11) 

𝑃𝑍 = 167 % 

Navýšení počtu pracovníků je o 67 % 
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Vzdálenost přesunu operátora pro výrobu jednoho kusu: 

Vzdálenost přesunu operátora na montážní lince pro výrobu jednoho kusu 

vzduchového dmychadla činila v původním stavu 272 metrů. Po realizaci nového návrhu 

se zkrátila tato vzdálenost na 90 metrů. 

𝐿 = 100 − (
90

272
∙ 100) (12) 

𝐿 = 67 % 

Došlo ke zkrácení vzdálenosti přesunu operátora při výrobě jednoho kusu 

vzduchového dmychadla o 67 %.  
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Závěr 

Zadáním bakalářské práce bylo požadováno snížení zásoby dílů na skladu na 1,5 dne, 

zkrácení času taktu, zkrácení vzdálenosti přesunu operátora alespoň o 15 %, zrušení 

dvousměnného provozu a zřízení pouze ranní směny. Všech těchto cílů se podařilo 

dosáhnout. 

Zpracovány byly tři varianty řešení montážních linek. První varianta spočívá 

v pořízení dalších dvou pracovních stolů pro montáž a ve vyvážení pracnosti operací, 

abychom ideálně rozložili časovou náročnost jednotlivých pracovišť. Tím bylo dosaženo 

zkrácení doby taktu. Do nákupu těchto pracovních stolů není třeba investovat, protože jsou 

nevyužité na skladu firmy. Varianta počítá s jednosměnným provozem. 

Druhá varianta je podmíněna nákupem dalších dvou elektrických polohovadel pro 

montáž a ve vyvážení pracnosti operací, abychom ideálně rozložili časovou náročnost 

jednotlivých pracovišť. Tímto bylo dosaženo zkrácení doby taktu stejně, jako v první 

variantě. Tato polohovadla je však třeba zakoupit, stejně tak jako druhý indukční ohřívač 

pro ohřev ložisek a těsnících kroužků pro montáž. Náklady na pořízení polohovadel a 

indukčního ohřívače jsou cca 140 000 Kč. Varianta počítá s jednosměnným provozem. 

Třetí varianta spočívá v úpravě ergonomie montážní linky, zachování stávající 

válečkové dráhy a montážních pracovišť. Varianta počítá s dvousměnným provozem. 

V této variantě není prostor pro případné zvýšení výroby. 

Po zhodnocení všech výhod a nevýhod každé varianty navržené montážní linky byla 

zvolena varianta č. 1. V této variantě bylo dosaženo snížení zásob dílů na skladu na 1,5 

dne, zkrácení času taktu na polovinu, zrušení odpolední směny a zkrácení vzdálenosti 

přesunu operátora pro výrobu jednoho kusu o 67 %. 
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