








ABSTRAKT 

Práce se zabývá optimalizací a řízením výrobní linky pro vakuové vývěvy. Hlavním 

cílem práce bylo navýšení výrobní kapacity montážní linky ze 130 kusů na 180 kusů 

v pracovním týdnu. Po zjištění úzkých míst ve výrobním procesu bylo nutné optimalizovat 

výrobní linku tak, aby byla schopna plnit požadované množství a plně uspokojit požadavky 

zákazníků. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Montáž; výrobní proces; operátor; vakuová vývěva; optimalizace 

ABSTRACT 

Main job for this work is optimization of existing production line and product 

manufacturing flow enhancement. The main focus is on product throughput of manufacturing 

production line nXDS from current 130 pcs per working week up to 180 pcs per working 

week. For the optimization of production line there were detected the weakest nodes which 

were enhanced to reach requested throughput and fully satisfy customer requirements. 
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1 ÚVOD 

Montážní linka se považuje za jedno z klíčových míst podniku, kde vzniká přidaná 

hodnota výrobku. V dnešní době se firmy snaží vyrábět efektivně s maximálním využitím 

svých kapacit, za předpokladu, že náklady spojené s výrobou budou minimální. Pro splnění 

budoucích potřeb zákazníků a poptávky na trhu vyplívající z dlouhodobé předpovědi je 

důležité, aby montážní linka byla vůbec schopna plnit tyto požadavky. Po analýze současného 

stavu montážní linky bylo zjištěno, že tento stav je nevyhovující. Neuspokojuje plně 

požadavky zákazníků, a proto je důležité optimalizovat montážní linku tak, aby odpovídala 

trendům současné doby a efektivně plnila dané požadavky moderní výroby. 

Téma bakalářské práce je „Optimalizace a řízení výrobní linky pro montáž vakuových 

vývěv“. Při své práci vycházím ze zkušeností, které jsem získal na pracovní pozici dělníka 

v montáži, vedoucího linky a současného zařazení jako technolog výrobních linek obdobného 

zaměření. 

Hlavním cílem práce je najít optimální řešení pro navýšení kapacity a efektivity výrobní 

linky při dodržení zásad štíhlé výroby pro montáž vakuové vývěvy ve společnosti Edwards, 

s.r.o.  
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2 EKONOMICKO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

Společnost v Lutíně se řadí k hlavním a strategickým výrobcům vakuových a tlakových 

čerpadel. Výrobky jsou určeny do specializovaných systémů se širokým záběrem aplikace, 

například v potravinářském, automobilovém a chemickém průmyslu, v atomových 

elektrárnách, v polovodičovém průmyslu, při výrobě oceli, solárních panelů, LED technologií, 

dotykových aplikací a jiných [11].  

2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 

Společnost Edwards, s.r.o., zapsána do obchodního rejstříku v roce 2001 se sídlem 

v Lutíně na Olomoucku, vyrábí tlaková a vakuová čerpadla, tj. zařízení vytvářející vakuum 

včetně příslušných součástí. Podnikání se ve společnosti obecně člení do 2 speciálních 

obchodních jednotek. První je Semicon, polovodičový byznys, pro něj se vyrábějí vývěvy 

především v Jižní Koreji, kde je největší výrobní závod Edwards. Druhý je General vakuum, 

Lutín patří k hlavním závodům pro tuto oblast. Výrobky jsou určeny pro 4 různé sektory 

podle oboru, v nichž se uplatňují [11]: 

 vědecký, 

 vývoj (R&D), 

 proces, 

 ostatní průmysl. 

Nejmenší vyráběné vývěvy jsou zhruba 2,5 kg těžké. Specifické systémy obsahující 

několik vývěv a dmychadel šité na míru zákazníkům, mohou vážit dokonce 20 tun. Lutínský 

závod má diverzifikované portfolio jak produktů, tak i zákazníků. Za rok 2013 bylo vyrobeno 

51 tisíc vývěv. Výrobky nacházejí uplatnění na vědeckém trhu. Jedná se například o výrobce 

hmotnostních spektrometrů a elektronických mikroskopů. Nezanedbatelné obory jsou rovněž 

metrologie, vývojová pracoviště, kam řadíme laboratoře a univerzity. Z průmyslového trhu 

například pro vakuové nanášení povrchových úprav na displeje dotykových telefonů. 
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Základní údaje společnosti [11]: 

Základní kapitál: 300 200 tis. Kč, splaceno 100% 

Adresa:    Jana Sigmunda 300, Lutín 783 49 

IČ:   264 61 498 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Společníci:  Edwards Limited 

Tržba za rok 2013: 4 238 mil. Kč 

Počet zaměstnanců: 460 z toho 2/3 ve výrobním provozu. 

2.1.1 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZÁKAZNÍCI  

Počet zákazníků Edwards se pohybuje kolem 20 tisíc. Portfolio zákazníků odebírající 

vývěvy z Lutínského závodu je velmi diverzifikované. Největší zákazník odebírá 6% 

produkce. Je jím firma Watters z Anglie, výrobce hmotnostních spektrometrů.  

Další významní zákazníci jsou: Intel, Agilient Technologies, Shimadzu, Samsung, 

Thermo, Roth & Rau, Carl Zeiss, Csgsolar, Schott Solar, Ipsen, Tofflon, Nichia, FEI. 

2.2 HISTORIE A VÝVOJ SPOLEČNOSTI 

Edwards má více než 4 200 zaměstnanců pracujících přibližně v 30 zemích po celém 

světě. Podílí se na návrhu, výrobě a podpoře v oblasti špičkové techniky tvorby vakua a řízení 

na dekontaminaci zplodin při výrobě polovodičů. 

Důležitější milníky společnosti jsou [12]: 

 1919 - Fyzik F. D. Edwards založil v jižním Londýně společnost na dovoz a servis 

vakuové techniky z Ameriky, Francie a Německa. 

 1972 - Patentování integrované difúzní pumpy a vysoko vakuového ventilu. 

 1996 - Nové výrobní závody v Asii. 

Nagano v Japonsku o rozloze 4000 m
2
 a Cheonan v Jižní Koreji o rozloze 2500 m

2
. 

 1996 - Nový výrobní závod Burgess Hill v UK. 

Nový výrobní závod o ploše 3700 m
2
 byl vybudován pro vývoj a vysokorychlostní 

obráběcí centra, kde během výstavby objevili velké množství románské keramiky. 



4 

 2001 - Samsung vybral Edwards jako dodavatele technologie. 

Vakuový proces je používán při výrobě plochých obrazovek, jako jsou Plazma Display 

Panels (PDP), Liquid Crystal Displays (LCD) a Organic Light Emitting Diode 

(OLED) displays. 

 2013 - Společnost Edwards zakoupila Gamma Vacuum, 

lídra v oblasti ultra vysokého vakua (Ultra High Vacuum „UHV“). 

 2014 - Společnost Edwards byla odkoupena společností Atlas Copco. 

Proběhlou fúzí byla rozšířena distribuce vakuových vývěv i na trhy, které společnost 

Edwards nepokrývala a její působení bylo rozšířeno o nově vzniklou divizi Utility 

Vacuum. 

2.3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Organizační struktura společnosti je plochá (viz Obr. 1), dynamicky se rozvíjející, ale 

málo centralizovaná kvůli vztahům  mateřské společnosti, ovlivňující konečné rozhodování.  

 

  
Obr. 1 Schéma organizační struktury 
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2.4 VÝROBNÍ PORTFOLIO 

Edwards, s.r.o. je jedním z předních výrobců vakuové techniky s více než 95- letou 

tradicí. Společnost má širokou škálu svých produktu vyráběných v 15 výrobních závodech po 

celém světě. 

Základní členění výrobků Edwards, s.r.o. [13]: 

 rotační olejové vývěvy, 

 sucho-běžné vývěvy pro laboratoře (viz Obr. 2), 

 sucho-běžné vývěvy (GV), 

 turbo-molekulární vývěvy, 

 difúzní vývěvy, 

 exhaust Management Systems, 

 mechanical Boosters, 

 měření a kontrola vakua, 

 oleje a maziva, 

 vakuové ventily, 

 vývěvy pro polovodičový průmysl. 

 

Obr. 2 Sucho-běžná vývěva pro laboratoře 
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3 LEAN MANAGEMENT 

Kořeny Lean můžeme nalézt v poměrně dávných dobách moderního managementu. Již 

v obdobích rané masové výroby (kolem roku 1910) průmyslník Henry Ford prosazoval 

průlomové teorie Fredericka Taylora, Franka Gilbretha a dalších. Za všechny uveďme alespoň 

známé jméno Henryho Gantta (tvůrce Ganttova diagramu). Jedním z Fordových 

„pokračovatelů“ byl manažer výrobní linky ve společnosti Toyota, Taiichi Ohno. Dalším 

myslitelem v oblasti procesního managementu, který světu přinesl termín „štíhlé výroby“ 

(angl.. Lean manufacturing), byl James Womack. V roce 1996 publikoval rozšířenou knihou 

Lean Thinking. Základní principy, které Womack doporučuje, jsou [3]: 

 hodnota, 

 hodnotový řetězec, 

 tok, 

 poptávka, 

 úsilí o dosažení dokonalosti. 

Lean je sdružení principů a metod zaměřené na identifikaci a eliminaci činnosti, které 

nepřinášejí žádnou hodnotu při vytváření výrobků nebo služeb, jenž mají sloužit zákazníkům 

procesu. Z tohoto pohledu dané činnosti představují v konečném důsledku odpadní produkty 

nebo plýtvání. Základní uvažování ve stylu Lean je jednoduché, velmi přímočaré a mnohdy se 

podobá používání logického myšlení [3]. 

A. Aruleswaren popisuje v knize changing with Lean Six Sigma, Lean takto: 

Lean je představen jako metoda výroby, která se zaměřuje na interní potřeby podniku, 

aby maximalizoval přidanou hodnotu (které zákazníci zaplatí) a sníží odpad, který zvyšuje 

náklady na provoz podniku. To propagovala Toyota Production Systems. 

Lean se zaměřuje [10]: 

1. Zvýšení rychlosti procesu prostřednictvím odstranění nepotřebného. 

2. Využití nástrojů, které analyzují procesní toky, omezení a zpoždění při každém 

kroku v procesu. 

3. Identifikace hodnoty a hodnoty umožňující činnosti prostřednictvím odstranění 

nepotřebných aktivit známé jako odpad.  

  



7 

Moderní štíhlá výroba se zaměřuje na zlepšování procesního průtoku, zabývajícího se 

nerovnováhou (u zdrojů nebo materiálů)a vytvoření objemu produkce chovajícího se jako 

„pull proces“. 

Jde o trvalé zlepšování výrobního procesu. Nejde jen o redukování nákladů, ale také o 

maximalizaci přidané hodnoty produktu. Zeštíhlení znamená vyrábět více, mít menší náklady 

a efektivně využívat své zdroje a pracovní plochu. Lean management může být využíván ve 

výrobě i administrativě. 

3.1  PRINCIPY LEAN MANAGEMENTU 

Základní členění principů Lean [4]: 

 Určení hodnoty z pohledu zákazníka procesu. Hodnota je popsána jako výrobek nebo 

služba, která pokrývá nějakou potřebu zákazníka, je mu poskytnuta v čase a v ceně, 

která odpovídá jeho představám. 

 Identifikace činností, které se podílejí na postupném vytváření hodnoty. Proces je 

sledem kroků, které se na tvorbě hodnoty odrážejí. Od návrhu výrobku až po jeho 

předložení zákazníkovi, od objednávky k dodávce a od materiálu, ze kterých má být 

předmět vytvořen, až po finální výrobek. 

 Uvedení procesů do pohybu. Procesy ruší představy o historicky často užívaném 

rozdělení podniků do samostatných oddělení. Procházejí organizací, aniž by 

respektovaly pravidla dřívějších hierarchických struktur, mnohdy až za hranice 

jednotlivých podniků s hlubokou vazbou do procesů subdodavatelů nebo zákazníků 

procesu, a umožnují každému účastníkovi, aby přispěl k tvorbě hodnoty. 

 Řízení potřebami zákazníka. Procesy jsou iniciovány potřebou dodávky konkrétního 

předmětu nebo služby. Zjednodušeně řečeno, vyrábí se to, co zákazník chce, a tehdy, 

kdy si o to řekne. Tento přístup nahrazuje tradiční výrobu na sklad, následovanou 

snahou prodat to, co je momentálně k dispozici. 

 Snaha o dosažení dokonalosti je reprezentována všeprostupujícím zájem o snížení 

úsilí, času, nákladů, potřebných prostor, chyb a závad, a to vše při současném 

vytváření předmětů nebo poskytování služeb navržených ke spokojenosti zákazníka. 

Lean je založená na cyklickém zlepšování procesu. Předpokladem je, že v prvním kroku 

musí být proces standardizovaný, musí fungovat v souladu s předepsaným předpisem předtím, 

než přistoupíme k jeho zlepšování.  
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Lean používá sadu analytických nástrojů a metod. Má-li být Lean skutečně účinná, pak 

musí prorůst hluboko do myšlení zaměstnanců a musí se stát součástí firemní kultury. 

Metodologie Lean představuje [6]: 

 dlouhodobý filozofický přístup, 

 zaměření na proces jako nositele kvality, 

 cílené vyhledávání jednotlivců, 

 dlouhodobou podporu učících se procesů a rozvoje organizace samotné. 

Používá se tam, kde jde o zvýšení výkonosti procesů a zároveň snížení operačních 

nákladů, které se mohou projevit ve snížených zásobách, zmenšením výrobního prostoru. Je 

tam, kde je potřeba procesy zjednodušit. 

Lean je moderní nástroj výrobních i nevýrobních závodů. Metodika štíhlé výroby 

zasáhla mnoho společností a díky tomu začalo mnoho firem profitovat. Díky principu Lean 

začali naplno využívat své zdroje. Nejčastěji sledované ukazatele využívající výhradně 

metodologii Lean jsou následující [6]: 

 včasné dodávky, 

 obrátkovost skladových zásob, 

 výrobní cyklus, 

 náklady na jednotku produkce, 

 kapacita procesu, 

 průtok kritickým místem - úzkým hrdlem procesu, 

 kvalita výstupních produktů. 

3.2 KONCEPCE SIX SIGMA 

Six Sigma si obvykle najde svoji cestu do organizace kvůli její pověsti, jako způsob 

zlepšování kvality pomocí statistických nástrojů pro měření kvality a přesností výrobků nebo 

služeb. Od jeho pojetí na počátku osmdesátých let, Six Sigma se vyvinula z pouhé statistické 

metody zlepšování kvality do stanovené metodiky, která poskytuje podnikům komplexní sadu 

nástrojů pro zlepšení podnikových procesů a kvality produktů/služeb [10]. 

Ze statistického hlediska se Six Sigma opírá o poznatky staré bezmála 200 let. Jejich 

autorem je matematik Carl Friedrich Gauss, který byl prvním „Six Sigma Black Beltem“, 

neboli jakýmsi zápasníkem s černým pásem. Před nějakým časem vystihla společnost General 
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Electric podstatu filozofie Six Sigma. U Six Sigma jde - symbolizováno přesností zásahu 

šípem do černého - nejen o to, trefit se. Cíl spočívá spíš v tom, zajistit tento standard na delší 

dobu tak, aby při každém dalším výstřelu bylo dosaženo stejné úrovně kvality. Odchylka je 

tak nulová a přesnost zásahu dosáhla „úrovně Robina Hooda“, když nový šíp rozštípl ten 

starý. Zásadním poznatkem v souvislosti s filozofií Six Sigma a s jejím uvedením do praxe je 

to, že většina součástí programu Six Sigma jako konceptu řízení kvality není až tak nová. 

Naprosto nová je naopak vytyčená úroveň kvality jako realizovaná strategie, která připouští za 

cíl jen 3,4 defektu na milion případů resp. specifických znaků výrobků nebo činností 

zaměřených na poskytování služeb/servisu. 

Vezmeme-li v úvahu Gaussovo standartní rozdělení s mezemi tolerance na úrovni 6σ - 

je třeba zajistit u všech charakteristických znaků procesů a výrobků úroveň kvality ve výši 

99,99966% (na základě standartního rozdělení). Průměr německého průmyslu leží kolem 

3,8σ, což je cca 99,0% kvality na úrovni nulových defektů. To nicméně stále ještě představuje 

10 724 závadných výrobků nebo služeb na milion případů (DPMO - Defects per Million 

Opportunities) [1]. 

Základy metodologie Six Sigma položily podniky zaměřené na velkosériovou výrobu. 

Na rozdíl od Lean je historie Six Sigma mnohem kratší. Přestože je „kvalita“ jedním 

z nejčastěji používaných pojmů slovníku Six Sigma, byla by chyba ji považovat za obdobu 

toho, jak byla kvalita vnímána v dobách, kdy světu vládlo TQM. Tedy za míru vyhovění 

interním parametrům. „Kvalita“ v pojetí Six Sigma představuje podnikatelský motor pro 

zvýšení profitability podniku tím, že se soustředí na zvýšení hodnoty dodávané zákazníkům a 

na celkovou efektivitu procesu. „Kvalita“ v pojetí Six Sigma má dvě hodnoty - „potenciální 

kvalita“, tedy to, čeho lze v oblasti kvality dosáhnout, a „skutečná kvalita“, tedy to, čeho 

proces reálně dosahuje. Rozdíl mezi těmito dvěma polohami představuje „plýtvání“. Six 

Sigma se pak zaměřuje na zlepšování kvality výrobků prostřednictvím odstraňování plýtvání 

tím, že podnikům pomáhá vyrábět produkty lépe, rychleji a levněji [3]. 

3.2.1 CENTRÁLNÍ POŽADAVKY KONKURENCE 

Filozofie, koncepce a realizace Six Sigma má pozitivní vliv na všechny výchozí body 

pro odlišení od konkurence [1]: 

 výchozí základnu pro každý Six Sigma projekt představují hlavní požadavky 

zákazníka jako Critical to Quality, neboli kritické parametry jakosti (CTQ), 
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 zlepšení procesů v podnikání je obecně výchozí základnou všech Six Sigma 

projektů a za cíl má snížení průběžných časů, 

 odstranění a v budoucnu vyhnutí se nákladům na neshody vede dodatečně 

k úspoře nákladů. 

Ve výsledku se takto může stát podnik lepším, rychlejším a štíhlejším než jeho hlavní 

konkurenti. 

Filozofii Six Sigma lze diferencovat podle toho, zda usilujeme o kvalitu na úrovni 

defektů u existujících výrobků nebo u nových výrobků [1]:  

 Ohnisko ve „zpětném zaměřeném“ vyhodnocení a zvýšení spokojenosti 

zákazníků pomocí procesu DMAIC (Define = Definování, Measure = Měření, 

Analyse = Analýza, Improve = Zlepšování, Control = Řízení a kontrola). 

 Při realizaci Six Sigma (Design for Six Sigma) u nových výrobků, je hlavním 

úkolem zajištění a splnění budoucích potřeb zákazníka na základě DMADV 

procesu (Define = Definování, Measure = Měření, Analyse = Analýza, Improve 

= Zlepšování, Design = Navrhování, Verify = Ověření). 

3.2.2 INDEX ZPŮSOBILOSTI A KRITICKÝ INDEX ZPŮSOBILOSTI 

Kvalitu montážního postupu můžeme určit dvěma jakostními měřítky. Jsou to (viz Obr. 

3) index způsobilosti Cp a kritický index způsobilosti Cpk. 

 

 
 

Obr. 3 Jakostní měřítko Cp a Cpk [1]. 
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Index způsobilosti označuje principiální způsobilost procesu, dosahovat hodnoty s nižší 

variabilitou s ohledem na délku tolerančního intervalu. Stanovit lze tak, že se vypočítá 

variabilita reálných výsledných hodnot kolem předpokládané střední hodnoty normálního 

rozdělení.  

Kritický index způsobilosti zohledňuje ještě navíc polohu skutečných průměrných 

hodnot vypočtených z naměřených hodnot ve vztahu k definované [1]. 

Stanovením míry variability a míry polohy/posunutí pro Six Sigma se převádí 

krátkodobá způsobilost procesu na dlouhodobou. Konkrétně to znamená, že při míře 

variability Cp = 2 se výsledky procesu pohybují ve vztahu k tolerančnímu intervalu relativně 

blízko sebe. Je-li pro proces určen střed pomocí požadované hodnoty, zůstává sice Cp na 2, 

ale Cpk se snižuje na 1,5 a tím signalizuje zhoršení. Pokud se shodují horní a dolní mez 

s odchylkou -6σ resp. +6σ, vykazuje Cpk hodnota 1,5 ještě tolerovanou změnu polohy 

procesu. Má to samozřejmě vliv na DPMO, který se zvyšuje na hodnotu 3,4 mimo horní a 

dolní mez (viz Obr. 4) [1]. 

 

 
Obr. 4 Koncept 6σ [1] 

Kvalita výrobku pro koncového zákazníka je jedním s hlavních aspektů při jeho výběru. 

Six Sigma je považována za velmi důležitý nástroj kvality, který má společnostem pomáhat 

snižovat defekty při jejich výrobě. Pokud tyto nástroje budou společnosti používat správně a 

zapojí do něj co nejvíc svých zaměstnanců, tak mohou dokázat minimalizovat své ztráty a 

zároveň maximalizovat svůj zisk. 
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4 CHARAKTERISTIKA VACUA 

Termín vakuum pochází z latinského vacuus (prázdný). Vakuum je stav plynu, kdy je 

hustota jeho částic nižší než hustota zemské atmosféry na úrovni hladiny moře. Dle hodnoty 

tlaku rozlišujeme vakuum na různé stupně (viz Tab. 1). Ty mohou najít různá uplatnění 

v technické praxi a v akademickém výzkumu. Zjednodušeně lze říci, že čím nižšího tlaku 

chceme dosáhnout, tím sofistikovanější zařízení musíme pro jeho vytvoření, udržení a měření 

použít. Pro vznik vakua (podtlaku) se používá vakuových vývěv několika druhů a různých 

konstrukcí. Mezi nejznámější typy vývěv patří [13]: 

 olejová rotační – požívá se výhradně jako doprovodná vývěva, 

 pístová, 

 šroubová, 

 turbo-molekulární. 

V akademickém výzkumu vývěvy nacházejí uplatnění jako: 

 iontová, 

 kryogenní, 

 sorpční, 

 sublimační. 

 

Tab. 1 Dělení vakua na stupně dle tlaku [13] 

Pásmo vakua 
Tlak v mbar 

[hPa] 

Počet molekul 
na [cm

3
] 

Střední volná 
dráha částice 

Atmosférický tlak 1013,25 2,7•1019
 68 nm 

Hrubé vakuum 300 až 1 10
19

 až 1016
 0,1 až 100 µm 

Jemné vakuum 1 až 10-3
 10

16
 až 1013

 0,1 až 100 mm 

Vysoké vakuum (HV) 10
-3

 až 10-7
 10

13
 až 109

 100 mm až 1 km 

Ultra vysoké vakuum 
(UHV) 

10
-7

 až 10-12
 10

9
 až 104

 1 až 105 
km 

Extrémně vysoké 
vakuum (XHV) 

<10
-12

 <10
4
 >10

5
 km 
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4.1 POUŽITÍ VAKUA (PODTLAKU) 

Použití vakua v technické praxi [8]:  

 Se snižujícím se tlakem se snižuje i teplota tání a varu látek = energetická úspora 

– snížená teplota je také vhodná při některých procesech pro ochranu výchozího 

i finálního produktu. 

 Snížený obsah některých plynů (typicky kyslíku) v pracovní atmosféře snižuje 

dopady chemických reakcí na produkty a materiály reakčních komor. 

 Některé technické aplikace vyžadují proudění (gradientní směr toku materiálu) 

ke své funkci. 

 Některé aplikace vyžadují výměnu atmosféry nebo evakuaci procesních plynů a 

par. 

Použití vakua v experimentální praxi [8]: 

 mikroskopické metody (příprava vzorků), 

 měřící metody založené na analýze elektronů, iontů a atomů, 

 příprava tenkých vrstev, příprava nanostruktur, 

 studium základních částic, srážek a reakcí, 

 studium chemických prvků, sloučenin a substancí. 

Vakuum je využitelné pro [9]: 

 manipulační prostředek pro uchopování materiálu a obrobků,  

 přeprava sypkých materiálů, par a plynů,  

 potravinářský a zpracovatelský průmysl (balení),  

 strojírenství (tepelné zpracování, příprava vrstev),  

 chemický a farmaceutický průmysl (destilace, rafinace),  

 lékařství, veterinární lékařství a zemědělství, 

 petrochemický průmysl (destilace, ochranné atmosféry), 

 elektro průmysl (žárovky, výbojky, výroba polovodičů, tenkých vrstev). 
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5 VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ PROCES 

Výroba je základní ekonomická činnost lidského subjektu. Výrobní proces je systém, 

v němž dochází k přeměně vstupů na výstupy, kterými jsou materiální nebo nemateriální 

výrobky a služby. Realizace výroby probíhá ve směně, jak je uvedeno na obrázku 5 [5]. 

 
Obr. 5 Vztah výrobního procesu [5] 

Výroba umožňuje uspokojení potřeb zákazníka vytvořením věcných statků a služeb. Je 

rozhodující součástí hodnototvorného řetězce. Bez jeho efektivního fungování by nebylo 

možné realizovat to, co je výsledkem marketingového poznání, které můžeme zjednodušeně 

shrnout do trojúhelníku vazeb [2]: 

 potenciální oblast poptávky (zákazník), 

 plnění funkcí produktem (potřeby zákazníka), 

 technické provedení (užité technologie). 

To znamená dosáhnout konkurenční výhody a zajistit ekonomickou existenci firmy. 

Pokud jde o vlastní realizační část hodnototvorného procesu, který můžeme nazvat jako 

výrobní proces, lze ji charakterizovat jako výsledek cílevědomého lidského chování. Použitím 

vstupních faktorů zajištuje příslušný transformační proces v co nejhodnotnější výstup. Výroba 

je tedy ve své podstatě účelná kombinace faktorů, za účelem vytvoření věcných výkonů nebo 

služeb. Realizace se uskutečňuje podnikovým výrobním systémem. Reálný vztah procesu 

k okolí není samozřejmě takto jednoduchý. Za vstupy je třeba vidět celou škálu výrobních 

faktorů, které můžeme členit na elementární a dispozitivní. 
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Elementární faktory, které tvoří fyzickou podstatu výrobního systému, je možno dále 

chápat jako faktory [2]: 

 Potenciál, tj. pracovní síla a výrobní prostředky, využívané jako výkonový 

potenciál v transformačním procesu, jež lze použít, aniž by pozbyly účinku 

v ohraničeném časovém období (v širším slova smyslu jsou to i budovy, 

pozemky, sklady, dopravní prostředky atd.). 

 Spotřební (ve výrobním procesu opakovaně zcela spotřebované), materiál 

tvořící podstatné části výrobků (suroviny, produkty druhovýroby, polotovary, 

cizí díly a výrobky, normované díly, součásti), materiály tvořící nepodstatnou 

část výrobků (pomocné materiály), provozní – režijní materiály, obchodní 

zboží – nakupované položky tvořící součást dodávaného souboru vedle 

vlastních produktů. 

Dispozitivní, tj. management výroby (řídící složky a nástroje). 

5.1 ČLENĚNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ 

Výrobní proces můžeme členit do tří základních fází [2]: 

 fáze před-zhotovující (v praxi často nazývána zjednodušeně jako tzv. 

předvýroba, což je nepřesné, poněvadž za předvýrobní fáze se označují ty, 

které výrobě předcházejí, tj. konstrukce, technologie a organizační příprava), 

 fáze zhotovující (v praxi nazývaná předmontáž), 

 fáze dohotovující (nazývaná montáž). 

5.2 POŽADOVANÉ VLASTNOSTI VÝROBNÍHO SYSTÉMU 

Výrobní systém vykazuje samozřejmě celou řadu vlastností. Zejména však dvě 

charakterizující jeho rozhodující předpoklady úspěšného uplatnění. Je to kapacita a elasticita. 

Kapacita je schopnost výkonu výrobní jednotky nebo výrobního systému libovolného 

druhu, velikosti a struktury v daném časovém úseku. 
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Elasticita je přizpůsobivost, přestavitelnost či pohyblivost výrobní jednotky, respektive 

výrobního systému při změně pracovních úkolů. Elasticita má v tomto případě kvalitativní a 

kvantitativní aspekt. 

Kvalitativní vzniká z možnosti obsazení výrobního systému alternativními druhy 

použití. Kvantitativní elasticita je schopnost výrobního systému reagovat na množstevní 

změny v objemu výroby. 

5.3 MONTÁŽ 

Montáž lze charakterizovat jako soubor činností lidí, zařízení a strojů, přičemž 

vykonáváním činností ve stanoveném pořadí a čase vznikne z jednotlivých součástí a 

montážních skupin hotový výrobek. Montáž je obvykle závěrečnou fází výrobního procesu ve 

strojírenské výrobě. 

Uvedené pojmy lze charakterizovat takto [7]: 

 montážní proces – podsystém výrobního systému, cílem montážního procesu je 

montáž výrobků, 

 montážní operace – ukončená část montážního procesu, realizovaná při 

montáži celku nebo výrobku jedním nebo skupinou operátorů na montážním 

pracovišti bez přestavení montážního zařízení, 

 montážní úsek – část operace, vykonávána na jednom spoji jedním nástrojem 

za přibližně stejných technologických podmínek, 

 montážní úkon – ucelená jednoduchá pracovní činnost operátora v montážním 

procesu nebo přípravě výrobku k montáži v rámci jednoho úseku, 

 montážní pohyb – nejmenší část pracovní činnosti v montážním procese, 

 technologický postup montáže – souhrn operací související se spojováním 

hotových součástí, (pod)sestav ve výrobek pomocí přípravků, zařízení a nářadí, 

které odpovídá požadavkům výkresů a technickým podmínkám, 

 montážní základna – soubor ploch a prvků součástí, které určují její polohu 

vzhledem ke druhým dříve sestaveným součástem nebo základním plochám, 

 montážní pracovní poloha – část operace prováděná, při stejné poloze 

přípravku a montážního prvku. 
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6 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VÝROBY 

V této kapitole je představen produkt a popsán současný stav montážní linky. Výrobní 

linka odpovídá moderním trendům štíhlé výroby využívající tyto nástroje. Přísun materiálu 

Just In Time. Soustavné zlepšování kaizen – motivace pracovníků pro předkládání návrhů na 

zlepšování práce. Zavádění kroužků kvality – řešení výrobních problémů na úrovni 

sestavených týmů. Důsledné dodržování zásad bezchybnosti – s využitím Poka Yoke, PDCA. 

5s, vizuální management a TPM. 

6.1 PRODUKT NXDS 

Vývěva nXDS je skutečně suchá vývěva, protože všechna ložiska s uhlovodíkovým 

mazivem jsou izolována od vakuového prostoru. Vývěva je vhodná k použití v procesech 

manipulace s párou, které mohou být součástí některých aplikací zahrnující žíravé látky. Tělo 

vývěvy zahrnuje pevnou a obíhající spirálu. Obíhající spirála je poháněná elektrickým 

motorem prostřednictvím excentrické vačky na hnacím hřídeli motoru. Pohyb obíhající 

spirály v záběru s pevnou spirálou tvoří uvnitř vývěvy prostory srpkovitého tvaru. Plyn, který 

vstupuje do vývěvy přes vstup, je stlačován pohybem obíhající spirály a hnán směrem ke 

středu pevné spirály. Stlačený plyn vstupuje do výfukového portu blízko pevné spirály a 

opouští vývěvu výfukem (viz Obr. 6). Vývěva je určená k odčerpávání následujících prvků: 

vzduch, oxid uhličitý, hélium, oxid uhelnatý, dusík, argon. 

 

 
Obr. 6 Řez vývěvou nXDS 
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6.2 SOUČASNÝ LAYOUT A POPIS VÝROBNÍHO PROCESU 

Montážní linka je uspořádána do jednoduchého tvaru U, s jednostranným a 

jednosměrným postavením pracovišť (viz Obr. 7), kde operátor pracuje v čelním postoji. Tato 

metoda nabízí nižší nároky na pracovní prostor a umožňuje manipulovat s předmětem oběma 

rukama. Nevýhodou je, že na pracovištích lze užít pouze malé přípravky a ručně ovládané 

pracovní prostředky.  

 
Obr. 7 Layout současné montážní linky [14] 
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Výrobní proces montáže se skládá z několika operací: 

 ohřev hřídele (shaft), rotorů (rotor) a následná kompletace, 

 ohřev těla motoru (motor housing) 

 sestavení hřídele s tělem motoru, 

 chlazení sestaveného celku, 

 měření soustřednosti (concentricity) sestaveného celku, 

 elektrický test (clare test) zapojení motor statoru, 

 montáž vlnovce (bellows) k tělu motoru, 

 připevnění obíhající spirály (orbit scroll) k hřídeli, 

 sestavení pevné spirály (fixed scroll) a následná montáž vývěvy, 

 připojení řídící jednotky (driver), 

 zkouška těsnosti (leak test), 

 elektrický test sestavené vývěvy, 

 test, 

 balení.  

6.2.1 ZÁKLADNÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pracovní směna ve společnosti trvá 8 hodin = 440 minut, z toho bude zaměstnanci 

odečteno 30 minut jako přestávka na zotavenou. Provozní doba výrobní linky nXDS je na tří 

směnný provoz 5 dní v týdnu, tudíž musí být ve výpočtu zohledněn počet směn (viz Tab. 2). 

 

Tab. 2 Provozní doba jednotlivých směn: 

Provozní doba 440 min.   

Jednosměnný provoz 440 min. 26400 sec. 

Dvousměnný provoz 880 min. 52800 sec. 

Třísměnný provoz 1320 min. 79200 sec. 
 

 

Pro základní výpočet je potřeba znát Tact Time jednotlivých směn. Tact Time je čas na 

jednotku produkce, který udává nejpomalejší operace (úzké místo), ale také poptávka. 

Schopnost přizpůsobit linku několika taktům (tj. více úrovním poptávky) a s tím související 
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schopnost mimo jiné i obsadit linku nižším nebo vyšším počtem operátorů je typickou 

schopností štíhlých výrobních systémů. 

Výpočet Tact time je podle vzorce (1): 

   (1) 

   

  TT…Tact Time [s] 

  Ta…Čistý dostupný pracovní čas na den [s] 

  Td…Celkový denní požadavek zákazníka [ks] 

Současné nastavení výstupu z montážní linky je 130 ks týdně, což při současném 

layoutu a provozní době (třísměnném provozu s devíti operátory), je množství splňující 

požadavky zákazníka. Na základě dlouhodobé předpovědi a požadavků zákazníka bylo 

rozhodnuto navýšení výrobní kapacity ze 130 ks na 180 ks za týden. Toto navýšení má za 

následek nutnou optimalizaci montážní linky a vytvoření dostatečných rezerv k uspokojení 

potřeb zákazníka 

 Každému pracovníkovi bylo vyznačeno místo pro obsluhu jednotlivého úseku, které 

bylo rozděleno takto (viz Obr. 8):  

 úsek A – operátor A, 

 úsek B – operátor B, 

 úsek C – operátor C. 

 
Obr. 8 Znázornění jednotlivých úseků na lince 

C 

A B 
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Tyto jednotlivé úseky byly přeměřeny včetně strojních časů jednotlivých zařízení 

umístěných na lince. 

6.2.2 ÚSEK A – OPERÁTOR A 

Operátorovi na úseku A byl monitorován a pečlivě kontrolován montážní čas. Dále bylo 

změřeno jednotlivé vytížení pracovních strojů. V tabulce 3 jsou změřeny operace v daném 

úseku. 

 

Tab. 3 Popis operací úseku A 

Popis operace Operátor 
Montážní 

čas [s] 

Strojní  
čas [s] 

Vyndání horkého rotoru/Vložení nového rotoru do pece 

(3ks/1800s ~ 1ks/600s); dát rotor na přípravek 
A 11 600 

Čelní sestava na hřídeli; umístění hřídele do rotoru A 35  

Vyndání horkého ložiska/Vložení nového ložiska do 

pece (3ks/1800s ~ 1ks/600 sec); dát ložisko na hřídel 
A 11 600 

Dejte sestavu hřídele na přípravek chlazení - hřídel, rotor 

a ložisko (5ks/900s ~ 1ks /180s) 
A 5 180 

Vyndání horkého nosiče/vložení nového nosiče do pece 

(3ks/1800s ~ 1ks/600s); dát ložisko do nosiče 
A 30 600 

Vyndání horké tělo motoru/vložení nového těla motoru 

do pece (4ks/5400s ~ 1ks/1350s) 
A 11 1350 

Vložení motor statoru do těla motoru, sestavení hřídele a 
nosiče do těla motoru 

A 180  

Chlazení sestavy (2ks/1800s ~  1ks/900s) A 10 900 

Montáž zadního ložiskového krytu A 300  

Elektrický test zapojení motor - statoru A 20 20 

Přitáhněte tělo motoru k montážní paletce šroubkem A 21  

Balení vývěvy A 240  

Opravy A 600  

 Celkem 1474 1350 

 

Operátor na úseku A má 12 montážních operací s časovým vytížením operátora 1474 

sekund = 24,56 minut. Pracovník na prvním úseku obsluhuje odporové pece pro ohřev dílů. 

Bylo zjištěno, že nevýhoda prvního úseku spočívá ve strojním čase odporových pecí a snížené 

teplotě v chladicím boxu. Strojní čas ohřevu v odporových pecích rotorů, ložisek a těla 

motoru. Ohřev jednoho kusu rotoru byl změřen na 1800 sekund = 30 minut, kdy počet 

možných kusů v peci je stanoven na 3 kusy. Dalším kritickým místem je ohřev těla motoru, 

kdy je jeden kus ohříván po dobu 5400 sekund = 90 minut. Maximální možný počet kusů pro 

ohřátí těla motoru jsou 4 kusy. Posledním místem je chlazení motorového pouzdra, kdy je 

jeden kus ohříván po dobu 1800 sekund = 30 minut.  



22 

Maximální možný počet chlazených kusů je 2. Položky označené jako kritické jsou 

ohřívány v maximálním možném počtu, aby se zabránilo prostojům, které by vznikly čekáním 

na ohřev jednoho dílu. 

6.2.3 ÚSEK B – OPERÁTOR B 

Operátorovi na úseku B bylo monitorováno a následně změřeno pracovní vytížení. 

V tabulce 4 je uvedeno jakého montážního času dosahuje operátor na úseku B. 

 

Tab. 4 Rozbor operací úseku B 

Popis operace Operátor 
Montážní 

čas [s] 

Strojní  
čas [s] 

Montáž velkých protiváh B 50  

Zalisování tří kolíků do těla motoru B 38  

Namontování vstupní příruby s těsněním B 31  

Utažení vstupní příruby momentovým klíčem B 6  

Vysátí a vyčištění motorového pouzdra B 30  

Instalace gumičky  B 10  

Namontování vlnovce pomocí 4 šroubků B 44  

Utažení 4 šroubků vlnovce momentovým klíčem B 46  

Sestava obíhající spirály s ložiskem B 300  

Montáž obíhající spirály k hřídeli v těle motoru B 88  

Změření házivosti obíhající spirály k tělu motoru B 134  

Montáž středové zátky na obíhající spirálu B 48  

Montáž čelního těsnění na obíhající spirále B 98  

Instalace vyrovnávacích podložek B 600  

 Celkem 1523 0 

Operátor na úseku B má 13 montážních operací a časové vytížení operátora je 1523 

sekund = 25,38 minut. Úsek B neobsahuje žádné stroje, tudíž operátor B na tomto úseku je 

plně vytížen manuální prací. Kritickým místem na tomto úseku je měření vyrovnávacích 

podložek. Při měření vyrovnávacích podložek bylo zjištěno, že podložky nejsou 

v požadovaném rozměru a operátor při může ztratit více času, než bylo normalizováno. 

Podložky se měří mikrometrem a celkový požadovaný rozměr je dán kombinací dvou 

podložek různých rozměrů, které přísluší na každou ze čtyř pozic motorového pouzdra. 
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6.2.4 ÚSEK C – OPERÁTOR C 

Operátorovi na úseku C bylo monitorováno pracovní vytížení montáže vývěvy, včetně 

strojního vytížení všech strojů. V tabulce 5 je uvedeno pracovní vytížení operátora C. 

 

Tab. 5 Rozbor operací úseku C 

Popis operace Operátor 
Montážní 

čas [s] 

Strojní  
čas [s] 

Sestava pevné spirály C 817  

Zapsaní sériového čísla pevné spirály C 7  

Montáž pevné spirály k tělu motoru C 107  

Namontování pomocí 4 šroubků C 32  

Utažení 4 šroubků pevné spirály momentovým klíčem C 18  

Rozbalení řídící jednotky z obalu C 34  

Zapsání sériového čísla řídící jednotky C 7  

Montáž řídící jednotky k tělu motoru C 16  

Utažení 7 šroubků řídící jednotky momentovým klíčem C 23  

Montáž 4 gumových nožiček C 18  

Montáž ventilátoru na pevnou spirálu C 58  

Montáž ventilu přisávání (gas ballast) C 17  

Montáž šroubu uzemění C 29  

Montáž otočného přepínače ventilu přisávání C 15  

Připojení k elektrickému testu, spuštění a odpojení 
elektrického testu 

C 
73  

Zkouška vakuové těsnosti C 20 900 

Odpojení předchozí dotestované vývěvy z testovací 
stanice, připojení aktuálně zkompletované vývěvy na 

neobsazenou stanici 

C 750 2925 

 Celkem 2041 2925 

 

Operátor C na úseku C má 21 montážních operací s časovým vytížením operátora 

2041sekund = 34 minut. Pracovník na úseku C při současném pracovním vytížení je oproti 

předchozím dvěma úsekům přetížen a to z důvodu strojního času elektrického testu, zkoušky 

vakuové těsnosti a finálního testu vyrobeného produktu. Strojní čas zkoušky vakuové těsnosti 

byl změřen na 900 sekund = 15 minut, což při současném zvyšujícím se tlaku na výrobu je 

považováno za jedno z úzkých míst. Dalším časově velice náročným úsekem celkové výroby 

vývěvy je považován finální výkonnostní test (FTS). 

Součtem všech jednotlivých měřených úseků, bylo zjištěno, že montážní čas jedné 

vývěvy je 5038 sekund = 83,96 minut. V příloze 1 je uveden ganttův diagram současného 

procesu montáže vývěvy. Vypočítaný Tact Time pro jednotlivé směny je uveden v tabulce 6. 
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Tab. 6 Výpočet Tact Time jednotlivých směn 

 

 Výroba [ks]/rok 6760  

 Výroba [ks]/měsíc 563  

 Výroba [ks]/týden 130  

 Výroba [ks]/den 27  

   

 Jednosměnný provoz  

 Tact time [s] – 100% 984,14  

 Tact time [s] – 85% 836,52  

    

 Dvousměnný provoz  

 Tact time [s] – 100% 1968,28  

 Tact time [s] – 85% 1673,04  

    

 Třísměnný provoz  

 Tact time [s] – 100% 2952,43  

 Tact time [s] – 85% 2509,56  

Pro 130 kusů vyrobených vývěv za pracovní týden v třísměnném provozu je Tact Time 

= 2952,43 sekund. Na obrázku 9 je uvedené současné vytížení jednotlivých operátorů na 

daných úsecích spolu s vytížením strojů. 

 

 
Obr. 9 Grafické znázornění vytíženosti operátorů a strojů 

  



25 

7 NÁVRH OPTIMÁLNÍHO ROZVRŽENÍ VÝROBNÍ LINKY A NAVRŽENÍ POSTUPU 

IMPLEMENTACE 

V této kapitole je popsán návrh optimalizace úzkých míst na jednotlivých úsecích 

výrobní linky. Při současné analýze výrobního procesu byl operátor na úseku C vyhodnocen 

jako přetížený, proto je nutné optimalizovat výrobní linku tak, aby se vyrovnalo vytížení 

pracovníků a zvýšila se efektivita práce výrobní linky. Na obrázku 10 je znázorněno nové 

rozdělení úseků výrobní linky.  

 úsek A – Operátor A, 

 úsek B – Operátor B. 

 

 
Obr. 10 Nové rozdělení výrobní linky na dva úseky 

 

Zvýšení efektivity práce docílíme snížením počtu pracovní síly na výrobní lince. Při 

současné analýze bylo zjištěno, že na lince pracuje devět operátorů ve třísměnném provozu. 

Rozdělením výrobní linky na dva výrobní úseky snížíme počet operátoru z každé směny o 

jednoho pracovníka. Omezením počtu operátorů na šest pracovníků docílíme požadovaného 

zvýšení efektivity práce výrobní linky. Posouzením použitých technologických a montážních 

postupů se vyhodnotilo, že nahrazením některých dosavadních procesů se může docílit 

zvýšení týdenního výstupu a splnění potřeb zákazníků. 

  

B 

A 
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7.1 NAHRAZENÍ ODPOROVÉHO OHŘEVU ZA INDUKČNÍ OHŘEV 

Při analýze současného stavu bylo zjištěno, že odporový ohřev dílů na úseku A je jedno 

z úzkých míst na montážní lince. V rámci zvýšení efektivity práce na úseku A, může být 

provedeno zlepšení nahrazením odporového ohřevu (viz Obr. 11) za indukční ohřev (těla 

motoru, nosiče ložiska a ložiska). Odporový ohřev jednoho kusu těla motoru trvá 1350 

sekund = 22,5 minut. Použitím indukčního ohřevu by doba ohřevu jednoho kusu těla motoru 

činila 120 sekund = 2 minuty. Úspora času indukčního ohřevu oproti odporovému je 1230 

sekund = 20,5 minut, což je úspora 92% času. Indukční ohřev použitý u ložiska by zrychlil 

proces z 600 sekund = 10 minut na 90 sekund = 1,5 minut, což je úspora 8,5 minut z původní 

doby. Tato úspora činí 85% času. Využitím indukčního ohřevu u nosiče ložiska dojde ke 

zrychlení procesu z 600 sekund = 10 minut na 60 sekund = 1 minutu, což činí 9 minutovou 

úsporu. Tato úspora odpovídá 90% času. Tímto se odstraní případné prostoje operátora 

čekajícího na ohřáté díly. Pro zavedení tohoto procesu by byla potřebná investice ve výši 500 

000 Kč. 

 
Obr. 11 Současné odporové pece [14] 

7.2 ZLEPŠENÍ PROCESU LISOVÁNÍ PINU 

V rámci zvyšování kvality výrobků bylo vhodné změnit proces lisování pinu do těla 

motoru. V současné době jsou piny naklepávány samostatně pomocí plastové palice. Umístění 
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pinu do těla motoru výrazně ovlivňuje síla operátora. Nově navržený nástroj umístí všechny 

tři piny v jeden okamžik přesně definovanou silou. 

7.3 ROZŠÍŘENÍ TESTOVACÍCH STANIC 

Úsek finálního výkonnostního testu je další z úzkých míst na výrobní lince. Při 

současném počtu testovacích stanic je kapacita průchodnosti maximálně 147 kusů vývěv za 

pracovní týden ve třísměnném provozu. Na základě požadavků zákazníků je aktuální týdenní 

výstup z linky 130 kusů vývěv. Za předpokladu navýšení poptávky ze 130 kusů na 180 kusů 

vývěv za pracovní týden, je nutné rozšíření testovacích stanic. Přidáním dalších čtyř 

testovacích stanic se zvýší průchodnost ze současných 147 kusů vývěv až na 221 kusů vývěv 

za pracovní týden. Tímto dojde k uspokojení potřeb zákazníků a vytvoření dalších rezerv pro 

případné budoucí navýšení.  

7.4 SLOUČENÍ DVOU PRACOVIŠŤ V JEDNO 

V Případě rozšíření počtu finálních výkonnostních testů bude nutné uvolnit pracovní 

prostor. Tím se naskytne možnost sloučení dvou pracovišť (elektrický test a zkouška těsnosti 

viz Obr. 12) v jedno.  

 
Obr. 12 Současný elektrický test a zkouška těsnosti [14] 
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Sloučením se dosáhne efektivnějšího využití pracovního prostoru a ergonomického 

uspořádání pracoviště. Vlivem sloučení těchto procesů operátor ušetří počet manuálních 

operací a zároveň zkrátí celkový čas věnovaný těmto procesům. Na obrázku 13 je uvedeno 

nové rozvržení layoutu výrobní linky nXDS s implementovanými změnami. 

 

 

Obr. 13 Návrh nového layoutu [14] 
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7.4.1 NÁVRH NOVÉHO ÚSEKU A – OPERÁTOR A 

Po návrhu změn na úseku A, by rozdělení výrobních operací mohlo vypadat, jak je 

uvedeno v tabulce. 7. 

 

Tab. 7 Návrh rozboru operací na úseku A  

Popis operace Operátor 
Montážní 

čas [s] 

Strojní  
čas [s] 

Vložení těla motoru na indukční ohřev (1pcs; 120sec) A 11 120 

Vložení ložiska na indukční ohřev (1pcs; 90sec) A 11 90 

Vložení nosiče na indukční ohřev (1pcs; 60sec) A 12 60 

Montáž protivah na hřídel A 36  

Vyjmout horký rotor z pece a dát rotor do přípravku A 6  

Vložit nový rotor do pece (1pcs; 600sec) A 6 600 

Sestavení hřídele a horkého rotoru, chlazení A 16  

Vyjmout nosič z indukčního ohřevu, vložit do něj ložisko 
a dát chladit 

A 16  

Vyjmout ložisko z indukčního ohřevu, vložit na hřídel a 
dát chladit 

A 16  

Vezměte tělo motoru a dát na montážní paletku A 16  

Vložení motor statoru do těla motoru, sestavení hřídele a 

nosiče do těla motoru 
A 181  

Chlazení sestavy těla motoru A 11 1560 

Montáž zadního ložiskového krytu A 301  

Elektrický test zapojení motor - statoru A 25 15 

Přitáhnout tělo motoru k montážní paletce šroubkem A 21  

Montáž velkých protiváh A 38  

Zalisování tří kolíků do těla motoru A 39  

Namontování vstupní příruby s těsněním A 32  

Utažení vstupní příruby momentovým klíčem A 7  

Vysátí a vyčištění motorového pouzdra A 31  

Instalace gumičky  A 11  

Namontování vlnovce pomocí 4 šroubků A 45  

Utažení 4 šroubků vlnovce momentovým klíčem A 47  

Sestavení obíhající spirály s ložiskem A 301  

Montáž obíhající spirály k hřídeli v těle motoru A 89  

Změření házivosti obíhající spirály v těle motoru A 135  

Montáž středové zátky na obíhající spirále A 49  

Montáž čelního těsnění na obíhající spirále A 98  

Instalace vyrovnávacích podložek A 48  

Opravy A 301  

 Celkem 1956 1560 

Operátor na úseku A má 30 operací. Odporový ohřev by byl nahrazen indukčním a tato 

změna by zrychlila proces indukčního ohřevu pro jednotlivé díly. 
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7.4.2 NÁVRH NOVÉHO ÚSEKU B – OPERÁTOR B 

Po návrhu změny na úseku B, by operátor obsluhoval následující operace (viz Tab. 8). 

 

Tab. 8 Návrh rozboru operací na úseku B 

Popis operace Operátor 
Montážní 

čas [s] 

Strojní  
čas [s] 

Sestavení pevné spirály B 721  

Zapsaní sériového čísla pevné spirály B 8  

Montáž pevné spirály k tělu motoru B 108  

Namontování pomocí 4 šroubků B 33  

Utažení 4 šroubků pevné spirály momentovým klíčem B 19  

Rozbalení řídící jednotky z obalu B 35  

Zapsání sériového čísla řídící jednotky B 8  

Montáž řídící jednotky k tělu motoru B 17  

Utažení 7 šroubků řídící jednotky momentovým klíčem B 24  

Montáž 4 gumových nožiček B 19  

Montáž ventilátoru na pevnou spirálu B 59  

Montáž ventilu přisávání (gas ballast) B 18  

Montáž šroubu uzemnění B 30  

Montáž otočného přepínače ventilu přisávání B 16  

Připojení k elektrickému testu, spuštění a odpojení 
elektrického testu 

B 76 20 

Zkouška vakuové těsnosti B 11 600 

Odpojení předchozí dotestované vývěvy z testovací 
stanice, Připojení aktuálně zkompletované pumpy na 

neobsazenou stanici 

B 242 1950 

Balení B 241  

Opravy B 301  

 Celkem 2005 1950 

Operátor na úseku B má 19 operací, které odpovídají stejnému časovému vytížení jako 

na úseku A. Operátoři na těchto dvou úsecích by byli stejně časově vytížení. Původní doba 

montáže jedné vývěvy činí 5038 sekund = 83,96 minut. Po optimalizaci výrobního procesu by 

se čas montáže snížil na 3961 sekund = 66 minut. Úspora montážního času by odpovídala 

1077 sekund = 17,95 minut. V příloze 2 je ganttův diagram optimalizované procesu montáže 

vývěvy. V příloze 3 je ganttův diagram porovnání současného a optimalizovaného procesu 

montáže vývěvy. 

Na základě nového rozdělení úseků a optimalizaci procesu montážní linky (výměna 

odporového ohřevu indukčním, zlepšení procesu lisování pinů, rozšíření testovacích stanic a 

sloučení dvou pracovišť v jedno), bylo zjištěno, že doba výroby jedné vývěvy, by odpovídala 

3961 sekund = 66 minut. V tabulce 9 je vypočítaný Tact Time pro jednotlivé směny. 
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Tab. 9 Výpočet Tact Time jednotlivých směn 

 

 Výroba [ks]/rok 9360  

 Výroba [ks]/měsíc 780  

 Výroba [ks]/týden 180  

 Výroba [ks]/den 37  

   

 Jednosměnný provoz  

 Tact time [s] – 100% 710,77  

 Tact time [s] – 85% 604,15  

    

 Dvousměnný provoz  

 Tact time [s] – 100% 1421,54  

 Tact time [s] – 85% 1208,31  

    

 Třísměnný provoz  

 Tact time [s] – 100% 2132,31  

 Tact time [s] – 85% 1812,46  

Pro 180 kusů vyrobených vývěv za pracovní týden v třísměnném provozu je Tact Time 

= 2132,31 sekund. Na obrázku 14 je uvedené budoucí vytížení jednotlivých operátorů na 

daných úsecích spolu s vytížením strojů. 

 

 
Obr. 14 Nové grafické znázornění vytíženosti operátorů a strojů 

  



32 

8 ZÁVĚR 

Společnost Edwards, s.r.o. je jedním z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. 

Současná úroveň závodu se řadí bezpochybně mezi špičku ve svém oboru. Tento závod 

využívá nejmodernější technologie ve výrobním procesu založené na principech štíhlé 

výroby. 

   Hlavním cílem práce bylo navýšení výrobní kapacity montážní linky ze 130 kusů na 

180 kusů v pracovním týdnu. V první části je popsáno aktuální uspořádání výrobní linky. Na 

základě současné analýzy bylo vytipováno několik úzkých míst ve výrobním procesu, které je 

možné změnit pro zvýšení efektivity. Ve druhé části je konkrétně popsáno a navrženo 

zlepšení. Případnou realizací navržených změn bude možné plně uspokojovat potřeby 

zákazníků. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Ganttův diagram současného procesu montáže vývěvy 
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Příloha 2 Ganttův diagram optimalizované procesu montáže vývěvy 
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Příloha 3 Ganttův diagram porovnání současného a optimalizovaného procesu montáže vývěvy. 
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