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PŘÍLOHA - Popis práce [5] 
 

Popis práce na montážní lince se týká světlometu Škoda A05, PS, varianta reflektoru H4 . 

Doba operace se uvádí jako Kusový čas u poloautomatické a Strojní čas u automatické operace. 

Hodnota tohoto času udává za kolik minut bylo vyrobeno 100 kusů světlometů.  

Pomocí výpočtu - 







⋅ 60

100ks

časkusový
, získáme dobu operace v sekundách. 

 

Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Montáž vodičů do 
pouzdra 
 

030 

 

Kusový čas – 84,00  (50,4 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Založit na narážecí trny pastorky pohonu 

EJOT. 

- Založit na narážecí / dotláčecí misky jednotek 

jednu misku kloubu viz foto. 

POZOR !!  
U varianty s modulem (Bi-Hal, Bi-Hal schwenk) založit 
dvě misky kloubu. 

- Pouzdro založit do přípravného přípravku 

(směr svícení nahoru). 

- Do pouzdra založit 2x díly pohonu. 

- Pouzdro přemístit do přípravku hlavního 

zařízení (směr svícení dolů). 

- Po pouzdra založit skupinu vodičů a konektor 

mírným tlakem zapolohovat do správné 

pozice. 

- Start anténkovým spínačem. 

- Zalisují se 2 pastorky nastavení, misky kloubu 

a zásuvka. 

- Pouzdro vyjmout a odložit na montážní místo 

č. 40. 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Dbát na správné vložení dílů do pouzdra. 

- Dbát na správnou polohu umístění vodičů 

v pouzdře. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 
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                 Pouzdro  Li                                       Šroub  nastavení 
 

                                                  Vodiče sk. (H4)              

                    

                           Konečná poloha                      Vodiče sk. (Bi-Hal)      
           

                     
    Vodiče sk. (Bi-Hal-schwenk)              Detail montáže skupiny vodičů  

                                                                 

                                            
                                                           díl pohonu             Detail umístění dílu  
                                                                                           pohonu v přípravku  
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    Detail  usazení  kloubu     Detail  usazení  kloubu  pro 
     pro  verzi  H4                                          MODUL H7,  
         SCHWENK MODUL H7 

              
 
 

 

      
       Kompletní skupina 
 
                                                           Detail polohování vodičů v   
                                                             přípravku (platí pro všechna provedení) 
 

    
                   Kloub 
 
 
 
 
 



 52 

 

Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Montáž držáku 
 

040 

 

Kusový čas – 62,00  (37,2 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Skupinu pouzdra založit do zakládání (směr 

svícení nahoru). 

- Držák LWR namontovat na LWR prvek, 

skupinu nakontaktovat, vložit do pouzdra 

a přišroubovat 2 šrouby Delta 4x12 Torx. 

- Objímku PO-žárovky osadit žárovkou W5W. 

- Uspořádat skupinu vodičů v pouzdře. 

- Pouzdro vyjmout a odložit na montážní místo 

č. 70. 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Dbát na správné vložení dílů do pouzdra. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Při montáži PO-žárovky používat rukavici - 

přitom je zakázáno mít rukavici na ruce, 

kterou se podává a přidržuje šroubek, aby 

nemohlo dojít k zachycení rukavice 

a následnému úrazu. 

- Zkontrolovat zacvaknutí kontaktů skupiny 

vodičů s LWR lehkým tahem za vodiče. 

 
 

Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Montáž reflektoru 
 

050 

 

Kusový čas – 79,00  (47,4 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Reflektor vyjmout z balení, ofouknout 

ionizovaným vzduchem a zkontrolovat 

dekorativní vady. 

- Založit reflektor do odlévaného zakládání 

(směr svícení dolů). 

- Nasadit a přišroubovat držák + pero žárovky 

2x PT šroub DELTA 3x8,5 Torx. 

- Namontovat žárovku H4 a zajistit perem. 

- Nasadit kloub LWR a kloub nastavovací. 

- Spustit zařízení a dojde k nalisování kloubů. 

- Skupinu vyjmout a odložit na montážní místo 

č. 70. 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Zkontrolovat  reflektor  dle HN 67025. 

- Nesahat na skleněnou část žárovky. 

- Zkontrolovat zacvaknutí kloubů  

- Neopomenout ofouknout skupinu 

ionizovaným vzduchem, čočku ofukovat po 

ukončení operace z obou stran. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Nesahat na pokovené plochy a čočku modulu! 

- Používat rukavice - přitom je zakázáno mít 

rukavici na ruce, kterou se podává a přidržuje 

šroubek, aby nemohlo dojít k zachycení 

rukavice a následnému úrazu. 
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MONTÁŽ  DRŽÁKU  

                     
      LWR-prvek 12V               Držák LWR                skupina LWR a držáku  

               
    Detail zapojení LWR      PT-šroub  4x12          Detail přišroubování 
                 skupiny LWR a držáku 

 

                                                     
        Žárovka W5W                                 Detail usazení skupiny 
                                                                             pouzdra v přípravku 

                 

      Polohování vodičů za úchytku v pouzdře                   vodiče LWR 
        a do otvoru v pouzdře 
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    MONTÁŽ  REFLEKTORU  
      

           
            Reflektor Li  H4                        usazení  v přípravku 
 

                                   
                Kloub                                                       Kloub                                                     
 
      Pero přítlačné                                                           PT-šroub Delta 
    

                                    

      Držák pera  žárovky H4                                  Žárovka 37-H4-12V60/55W 
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Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Montáž skupinového 
pouzdra a reflektoru 
 

070 

 

Kusový čas – 42,00  (25,2 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Osadit lisovací trn distanční podložkou. 

- Založit skupinové pouzdro do zakládacího 

přípravku (směr svícení nahoru). 

- PO-objímku se žárovkou prostrčit ven 

z pouzdra otvorem pro výměnu žárovky. 

POZOR !! 
U modulové varianty nakontaktovat modul 
(clonku / natáčecí rám). 

- Uchopit reflektor (skupinový modul H7, 

skupinu Schwenk modul H7 dle varianty) – 

nasadit jej do skupinového pouzdra LWR 

kloubu na LWR prvek, otvory v reflektoru 

(rámu dle varianty nasadit na nastavovací 

klouby v pouzdře). 

- Spustit zařízení, nalisuje se podložka 

a klouby se zacvaknou a zkontrolují. 

- Pouzdro vyjmout a odložit na montážní místo 

č. 80. 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Dbát na správné vložení dílů do pouzdra. 

- Zkontrolovat zacvaknutí kontaktů skupiny 

vodičů v modulu lehkým tahem za vodiče. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu 

- Nechytat na dekorativní, pokovené plochy 

a čočku modulu. 

- Používat rukavice.  
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 Kus vymezovací             Usazení v přípravku před montáží 
 
 VARIANTA  H4 – s  reflektorem 
  

        
  Usazení v přípravku                 skupina reflektoru           vložení reflektoru       
 
  Detaily usazení reflektoru v pouzdře 
  Červená šipka označuje směr nasazování sk. reflektoru na kloub LWR 
 

       
                               Tato poloha kloubu MUSÍ být  
                              při montáži zachována (platí pouze pro verzi H4) 
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Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Montáž BL reflektoru  
 

080 

 

Kusový čas – 60,00  (36 s) 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- BL reflektor vyjmout z balení, ofouknout 

ionizovaným vzduchem a zkontrolovat 

dekorativní vady dle HN 67025. 

- Založit BL reflektor do odlévaného zakládání 

(směr svícení dolů). 

- Založit skupinové pouzdro na BL reflektor do 

odlévaného zakládání (směr svícení dolů). 

- Přišroubovat BL reflektor ke skupině pouzdra 

2 šrouby. 

- Nakontaktovat žárovku H4/H7 dle varianty. 

- Ručně nakontaktovat, proběhne zkouška 

LWR, nakontaktování žárovek a LWR se 

nastaví do nulové polohy.  

- Proběhne-li zkouška LWR dobře, pouzdro je 

označeno tečkou pomocí razníku (v místě 

označené písmenem W), viz foto. 

- Nalepit etiketu. 

- Pouzdro vyjmout a odložit na montážní místo 

č. 90. 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Používat etikety aktuálně vytištěné 

tiskárnou. 

- Zkontrolovat správné provedení a nalepení 

etikety. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Zkontrolovat vyraženou kontrolní tečku na 

pouzdře. 

- Nechytat na dekorativní, pokovené plochy 

a čočku modulu. 

- Kontrolovat propadliny na reflektoru 

blinkru v oblasti dómů (dle HN 67025). 

- Pokyny k bezpečnosti práce: z důvodu 

bezpečnosti práce je zakázáno při práci 

v rukavicích přidržovat šroub při šroubení. 
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         Reflektor BL Li 
 

         
     Usazení BL-reflektoru               Usazení pouzdra          Umístění etikety 
             v přípravku              na reflektor 
 

             
        Detail montáže              PT-šroub  4x12              Detail montáže 
 

       
                  Zkouška LWR  
  a nakontaktování žárovek 
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    Nakontaktování  žárovky  varianta  H4 

 

 
    Nakontaktování  žárovky  verze s modulem  

    (s pevným i s natáčecím) 
POZOR  na správnou  polohu  vodičů !!! 
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Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Lepení skla a pouzdra 
 

090 

 

Kusový čas – 57,00  (34,2 s) 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Ofouknout skupinu pouzdra ionizovaným 

vzduchem a založit do zakládacího přípravku 

pro lepení. 

- Otřít čočku modulu speciálním hadříkem. 

- Ofouknout skupinu krycího skla 

ionizovaným vzduchem a založit do 

zakládacího přípravku pro lepení. 

- START, proběhne slepení skupiny krycího 

skla a skupiny pouzdra a také zajištění skla – 

4x sponkou (viz. operace Robot pro lepení). 

- Světlomet vyjmout a odložit na montážní 

místo č. 100. 

- Zkontrolovat vizuálně skupinu pouzdra 

a skupinu krycího skla. 

- Důkladně ofouknout skupiny pouzdra 

a krycího skla ionizovaným vzduchem. 

- Řádně usadit do přípravku, dbát na 

správnou polohu vodičů. 

- Kontrola slepení skupiny pouzdra a skupiny 

krycího skla. 

- Používat rukavice. 
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Usazení v přípravku 
slepení skupiny krycího skla a skupiny pouzdra 

 
 

 

Vodiče s PO-žárovkou  se  MUSÍ  prostrčit  otvorem v pouzdře 
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Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Robot pro lepení 
 

Robotizované pracoviště 

 

Strojní čas – 71,20  (42,7 s) 

 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Zakládací přípravek pro lepení se skupinou 

pouzdra vjede společně ze zakládacím 

přípravkem pro lepení skupiny krycího skla do 

sálu s roboty. 

- Robot č. 1 nanáší tryskou do drážky po 

obvodu skupiny pouzdra lepidlo Hot Melt, 

jehož teplota se pohybuje kolem 185°C.  

- Robot č. 2 odebírá ze zakládacího přípravku 

pomocí sací hlavy skupinu krycího skla a poté 

jí nasadí a přitlačí na skupinu pouzdra. 

- Robot č. 3 nastřelí krycí sklo čtyřmi sponami 

pro zajištění. 

- Světlomet je uvolněn a pokračuje v pohybu 

směrem k výstupu z lepícího zařízení. 

- Pohyb zakládacích přípravků pro lepení 

a robotů je sledován čidly a snímači. 

- V případě poruchy je operace zastavena. 
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Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Montáž gumové krytky 
 

100 

 

Kusový čas – 33,00  (19,8 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Světlomet založit do zakládacího přípravku 

(směr svícení dolů). 

- PO-objímku se žárovkou nasadit do krycího 

rámečku. 

- PO-objímku zacvaknout do koncové polohy 

krycího rámu a mírným zpětným tahem 

kontrolovat zacvaknutí PO-objímky do rámu. 

- Vložit BL žárovku do objímky a tuto skupinu 

vložit do pouzdra a zajistit. 

- Nasadit 2x gumové krytky. 

- Světlomet vyjmout a odložit na montážní 

místo č. 110. 

- Vizuálně zkontrolovat vstupní díly. 

- Vizuálně zkontrolovat výstupní skupinu. 

- Používat rukavice. 

- POZOR - PO-objímka musí při správném 

nasazení cvaknout. Zkontrolovat vizuálně 

správnost zacvaknutí. 

 

 
 

Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Zkouška těsnosti 
 

110 

 

Kusový čas – 18,00  (10,8 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Světlomet založit do zakládacího přípravku 

zkušebního zařízení. 

- Osadit trn dutým šroubem. 

- Stisknout START – proběhne zkouška těsnosti 

(provedení kontroly těsnosti dle normy 

HELLA) a našroubování dutého šroubu. 

- Proběhne-li zkouška OK, dojde k vyražení 

tečky razníkem na pouzdře (v místě označené 

písmenem D), viz. foto. 

- Světlomet vyjmout a odložit na montážní 

místo č. 115. 

- Zkontrolovat vyraženou tečku na pouzdře. 

- Vizuální kontrola světlometu. 

- Používat rukavice. 
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MONTÁŽ GUMOVÉ KRYTKY  

 
        Krytka gumová                      Krytka                                

                                   
 

 
 

                     

                Žárovka          skupina  objímky a žárovky       Objímka BL sk. 
      37-PY21W-12V21W 
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ZKOUŠKA T ĚSNOSTI 
 
 

                          
                    Usazení  v přípravku                                    Šroub dutý 
                      (zkouška těsnosti) 
 

 
Místo označení po 
zkoušce těsnosti 
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Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Montáž odvětrávacích 
elementů 
 

115 

 

Kusový čas – 22,00  (13,2 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Světlomet založit do zakládacího 

pomocného přípravku. 

- Nasadit 2ks odvětrávacích kolínek a 1ks 

labyrintu. 

- Světlomet vyjmout a odložit na montážní 

místo č. 120. 

- Vizuální kontrola světlometu. 

- Používat rukavice. 

 

 
 

Označení  výrobku: 
 

Název operace: 
 
Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Elektronická zkouška 
 
120 

 

Kusový čas – 14,00  (8,4 s) 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Založit světlomet do přípravku. 

- Stisknout START, proběhne elektrická 

zkouška, seřízení a nastavení hranice 

světlo-tma.  

- Proběhla-li zkouška úspěšně, označí razník 

na pouzdro tečku (v místě označené 

písmenem E), viz. foto. 

- Světlomet vyjmout a odložit na montážní 

místo č. 130. 

- Zkontrolovat vyraženou tečku na 

pouzdře. 

- Vizuální kontrola světlometu. 

- Používat rukavice. 
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MONTÁŽ ODV ĚTRÁVACÍCH ELEMENT Ů 

 
 

 

        
Kolínko odvětrávací 
             

 
 
 
 
 
 
 

 
       Labyrint 
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ELEKTRONICKÁ ZKOUŠKA  
 

 
Usazení v přípravku - elektrická zkouška,  

seřízení a nastavení hranice světlo-tma 
 

 

Místo označení po  
Elektronické zkoušce 
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Označení výrobku: 
 

Název operace: 
 
 

Montážní místo: 

 

Světlomet ŠKODA  A05 
 

Konečná kontrola + 
balení 
 

130 

 

Kusový čas – 68,00  (40,8 s) 
 

Pracovní  postup Pokyny  ke  kvalitě 

- Světlomet vizuálně zkontrolovat, potvrdit 

osobním razítkem a odložit do balení. 

- Zkontrolovat světlomet dle HN 67025. 

- Zkontrolovat kompletnost výrobku  

BALENÍ   

Světlomet ukládat do šedé přepravní bedny. 

Součástí bedny jsou kr-boxy a proložky. Krycí 

sklo každého světlometu překrýt ochrannou folií. 

Do každé buňky uložit vždy dva světlomety 

"zády k sobě". Takto bude ve vrstvě uloženo 8ks 

světlometů. Celkem narovnat na 3 vrstvy, tj. 

celkem 24ks světlometů v paletě. Poslední vrstvu 

překrýt proložkou a víkem. Označit průvodkou. 

- (2x gumové kolínko, 2x gumová krytka, 

labyrint). 

- Nezapomenout potvrdit kontrolu os. 

razítkem. 

- Balicí jednotka musí obsahovat kusy 

stejného změnového indexu. 

- Zkontrolovat etiketu a vyražené kontrolní 

tečky na pouzdru. 

- Při manipulaci dbát na to, aby nedošlo 

k poškození světlometu. 

- Používat rukavice. 
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Kontrola  provedených  zkoušek 

 
 

   W – LWR, žárovky, modul                 E – nastavení         D - těsnost 
 
 

      
          Světlomet verze H4                         Světlomet s pevným modulem 

 

 
 Světlomet s natáčecím (schwenk) modulem 
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PŘÍLOHA - Histogram četností 
  

Histogram četností: 
 

Doba mezi poruchami Třídy Četnost 
0 3 5 
1 6 3 
1 9 2 
2 12 1 
3 15 1 
4 Další 0 
4  ∑ 12 
6   
7   
8   
10   
13   

Ts – 4,9   
 
 

Chí-kvadrát test dobré shody: 
 

Třída Četnost F(t) pi n·pi (ni – n ·pi) 2/n·pi 
3 5 0,4567 0,4567 5,4809 0,0422 
6 3 0,7049 0,2481 2,9775 0,0002 

9 2 0,8397 0,1348 1,6176 0,0904 

12 1 0,9129 0,0732 0,8788 0,0167 
15 1 0,9527 0,0398 0,4774 0,5721 

Další 0 1,0000 0,0473 0,5678 0,5678 
   ∑   1.0000   

 
  
 
 
 

Hladina významnosti -  0,05 < 0,7316 (zamítám  <  0,05  <  nezamítám) 
 

Z důvodu p-value a hladiny významnosti hypotézu nezamítám.  
 
 

Legenda:  k - počet tříd 
h - počet odhadovaných parametrů 
st. - stupeň volnosti 
xOBS - testová statistika 
F(t) - distribuční funkce 
pi - pravděpodobnost, že náhodná veličina leží v daném parametru 
n·pi - očekávaná četnost 
Ts - střední doba mezi poruchami 
n - počet dob mezi poruchami 

 

k 5 
h 1 

st. 3 

xOBS 1,2894 
chi kvadrat 0,2684 
p-value 0,7316 

Histogram
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