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Diplomová práce se zabývá rozšířením montážní linky pro výrobu zámků Lancia 846  

a Fiat 500 u zadních autosedaček ve společnosti Brano Group, a. s. v důsledku zadání nové 

zakázky. V úvodu je posouzena stávající dispozice umístění a analyzován technologický 

postup montáže stávající linky. Z důvodu potřeby zvětšení objemu výroby zámků bylo 

ujednáno rozšíření stávající linky z hlediska technologie montáže, která umožňuje 

efektivnější výrobu. V odborné práci je zpracován návrh nové technologie, detailní rozbor 

pracovišť na lince a nový technologický postup. Technickoekonomické zhodnocení 

posuzuje výhody tohoto inovativního návrhu a jeho flexibilitu. Projekt je názorným 
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head: Ing. Petřkovská, L., Ph.D.  

 

Master thesis is dealing with the extension of the assembly line for manufacture of locks 

Lancia 846 and Fiat 500 of the rear seat in the company Brano Group, a. s. because of 

entering of new orders. At the beginning of the current layout is assessed and analyzed the 

location of technological process of assembling existing line. Due to increased volume 

production needs of locks extension of the existing line was agreed in terms of assembly 

technology, which enables more efficient production. The technical work is preparation of 

a new technology, detailed analysis of workstations on the line and the new technological 

process. Technical economic evaluation assesses the benefits of this innovative design and 

its flexibility. The project is an illustration of an economic solution in terms of efficiency 

of the assembly process and also use of existing workspace. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

CNC  Numericky programované stroje 

JUS  Jednoúčelový stroj 

KLT   Kleinladungsträger (přepravka) 

KTL  Moderní technologická úprava povrchů 

Nm  Newtonmetr 

SV16  Typ sloupové vrtačky 

mm  Milimetr 

Ø  Průměr 
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1 Úvod 

 

Cílem mé diplomové práce je modifikace montážní linky a zavedení výroby dvou 

nových zámků zadních sedaček Lancia 846 a Fiat 500 (prodávaný na Americkém 

kontinentu pod názvem Fiat 312). Oba tyto zámky vycházejí ze zámků sedaček Alfa 

Gulietta, Alfa Mito, Fiat Punto, které jsou konstrukčně naprosto totožné a mají tudíž 

stejnou výrobní linku. Nové zámky Lancia 846 i Fiat 500 se od stávajících produktů liší 

přibližně z 30 % (každý jiným způsobem), přičemž jádro zámku (core latch) zůstává 

stejné. Vznikl tedy problém, který bylo nutné vyřešit. Možnosti řešení byly dvojí. Buď 

navrhnout linku úplně novou pro nově zadanou zakázku anebo rozšířit stávající linku. Na 

této lince, kde se doposud vyráběly tři starší typy zámků, by se v tom případě 

vkomponovaly mezioperace potřebné k montáži zámku typu Lancia 846 a Fiat 500. 

Z ekonomického hlediska byla zvolena druhá zmiňovaná varianta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Zámek zadní autosedačky Fiatu 500 pro novou zakázku [13] 
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Nosným sortimentem firmy Brano Group, a.s. jsou dveřní systémy (boční dveře, 

přední a zadní kapota, zámky sedaček), komponované systémy (pedálové ústrojí, páky 

ruční brzdy a autozvedáky), zvedací zařízení, zavírací zařízení a poměrně významnou 

skupinu také tvoří tlumiče, houkačky, elektropříslušenství a topení. Z tohoto je zřejmé, že 

výrobky nejsou určeny víceméně pro domácnost, ale odběrateli jsou firmy, které působí 

převážně v automobilovém průmyslu. Tato práce se věnuje problematice výroby na divizi 

DS (door systems). 

Vzhledem k stále se zvyšujícím požadavkům na mezinárodním trhu a rozsáhlé 

konkurenci vzniká nutnost zvýšení produktivity práce, snížení nákladů na výrobu  

a režijních nákladů, při zvyšující se kvalitě výroby, její kontrole a poskytovaném servisu. 

Toto sebou nese potřebu modernizace podniku, zavádění nových systémů, technologií, 

standardizace konstrukce výrobků a maximální automatizace výroby, montáže  

a následných činností, tj. doprava, manipulace s materiálem, kontrola měření, výměna 

nástrojů a podobně. [1] 

Montážní procesy jsou konečnou fází výrobního procesu, ve kterém dochází 

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

finální montovaný výrobek, který vyhovuje požadovaným technickým a kvalitativním 

parametrům. [5] Jsou souhrnem montážních operací, které se realizují v určité technicky  

a ekonomicky účelné posloupnosti, plně odpovídající předem stanoveným technickým 

podmínkám.  

 

 

1.1 Představení společnosti BRANO GROUP, a.s. 

 

Historie BRANO a.s. sahá až  do roku 1862, kdy byla 28.října založena továrna na 

výrobu drobného železářského zboží. V roce 1869 byla společnost převedena na akciovou 

společnost Branecká továrna na drát, plechové zboží a hřebíky, a. s. se sídlem v Opavě.  

S růstem firmy šlo ruku v ruce rozšíření výrobního sortimentu od hřebíků, podkůvek   

k  plechovému a litinovému zboží, železným konstrukcím oken, střech, zábradlí a mostů.  
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Tato expanze byla umožněna také díky nově vybudované slévárně. V roce 1927 byla 

továrna převzata americkou společností YALE and Town Manufacturing Co., Stampford  

a začala hromadná výroba různých typů zámků, hydraulických dveřních zavíračů, 

řehtačkových zvedáků a jiných technologicky pokrokových výrobků. Některé výrobky 

vyráběné v současnosti mají svůj základ právě v tomto období. Postupem let se výroba 

rozšířila o nábytkové a stavební kování a automobilové zámky. V roce 1988 se sídlo firmy 

přesunulo do Hradce nad Moravicí.  

BRANO GROUP a.s. vznikla  na  základě  vstupu  BRANO, a.s. do  akciové  

společnosti  ATESO  v  roce  2000. Firma ATESO se orientovala na hydraulické brzdy pro 

osobní i užitková vozidla, vzduchotlakové brzdové systémy pro nákladní a účelové 

automobily, autobusy a traktory, teleskopické tlumiče pro osobní, nákladní i užitkové 

automobily, vzduchové pérování, teplovodní, benzínová i naftová topení, čističe paliva  

a oleje, zvukové a směrové signalizace pro všechny druhy vozidel. V roce 2004 dochází  

k fúzi akciových  společností  BRANO a  BRANO-ATESO. Nyní jsou základními 

stavebními kameny skupiny BRANO GROUP  společnosti BRANO a.s., BRANOROS, 

a.s., působící v Ruské federaci a menší členové skupiny -  AFTERMARKET s.r.o., 

BRANOMARKET, s.r.o., BRANO SLOVAKIA, s.r.o. a DELTACOL CZ, s.r.o. Firma 

BRANOROS a.s. kompletuje autozámky a další komponenty pro vozy GAZ z dílů 

dodávaných společností BRANO a.s. [9] 
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2 Montáž – důležitá součást výrobního procesu 

 

Montáží se nazývá soubor činností lidí, strojů a zařízení, jejichž vykonáváním ve 

stanoveném pořadí a čase vznikne z jednotlivých součástí a montážních celků hotový 

výrobek. Charakteristickým znakem je spojování dvou či více součástí do jednoho 

montážního celku. Pro spojení jsou obvykle používány takové technologie, které 

zabezpečují přímé spojení bez přídavných součástí nebo materiálů. Montáž je většinou 

závěrečnou fází výrobního procesu ve strojírenské výrobě. [4] 

Montáže ve srovnání s ostatními procesy, vykazují menší sériovost a větší sortiment 

výrobků, což je dáno užší vazbou výstupu montáže na jeho uživatele. Důsledkem může být 

nízká technická vybavenost a vysoká pracnost montáží. Např. automatizace montážních 

procesů je podmíněna ekonomicky sériovostí, ale také technicky, neboť má vždy 

jednoúčelový charakter. Existuje také určitá podmíněnost historická v tom, že v minulosti 

nepředstavovala montáž z hlediska produktivity, ve srovnání s výrobou součástí, problém  

a její zvyšování cestou technické vybavenosti bylo mírně zanedbáváno. To mohlo vést 

k jistému zaostávání produktivity montážních procesů. [2, 3] 

Základní strukturální jednotkou montážního procesu je montážní operace. Montážní 

operace je část výrobního procesu uskutečňovaná na jednom pracovišti bez přerušení. 

Výrobní úsek je část operace probíhající v určitých výrobních podmínkách. Úseky 

sestávají z úkonů a ty pak z pohybů, jenž se ještě mohou dělit na elementární pohyby. 

Montážní operace je realizována jedním nebo skupinou dělníků na jednom pracovišti, bez 

přestavení montážního zařízení. [6] 

Složení představuje dva technologicky odlišné procesy a to zakládání a spojování. 

Zakládání je v podstatě manipulace se vzájemně skládanými (sdruženými) součástmi 

s cílem dosažení jejich vzájemné polohy, kterou mají zaujímat v montážní jednotce. 

Manipulace se provádí pouze s jednou součástí. Ta je pak považována za pohyblivou 

(podávanou, zakládanou) a druhou součást, s ní sdružená, za nepohyblivou (základní). [2] 
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2.1 Projektování montáže 

 

Úspěch montáže závisí na kvalitě montážního projektu a na organizaci montážního 

procesu, přičemž se vychází z výrobního úkolu. Podle zadání se vypracují montážní 

schémata, zvolí se hospodárné montážní postupy a řeší se prostorové uspořádání pracovišť. 

Při tom je nutné uvažovat rozsah výroby a další technickoekonomické činitele. [8] 

Schéma montážních prvků, které určuje jejich vzájemnou spojitost a uspořádání 

prvků v souladu s pořadím jejich spojování. V jednoduchém případě může schéma 

montážních prvků současně představovat i technologické schéma montáže. 

1. Jednotlivé operace musí být sestaveny tak, aby předcházející operace nepřekážela 

provádění operací následujících. Sestavování závisí na konstrukci výrobku. Při 

montáži probíhá tento proces v obráceném pořadí. 

2. Při plynulé montáži závisí rozdělení montáže na jednotlivé operace a jejich seřazení 

v časovém sledu na taktu montáže, přičemž čas na vykonání každé operace se musí 

rovnat taktu nebo jeho násobku. 

3. Jde-li o operace, při kterých je předpoklad větší možnosti výskytu zmetků 

v montáži, zařazuje se do procesu kontrola. 

 

Nejdříve se vypracuje předběžný rozvrh prací. Následuje synchronizace 

předběžného rozvrhu a potom se vypracuje konečný návrh montážního postupu. Při 

předběžném návrhu se vychází z normativních údajů pracnosti nebo z časových snímků při 

montáži a demontáži výrobku. Pro každé pracoviště se stanoví množství práce a spotřeba 

času. [8] 
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2.2 Výrobní postup montážní jednotky 

 

Hlavní a převládající činností montáže je spojování, montáž obvykle začíná 

ustavením základní součástí. Konstrukční charakteristiky montážní jednotky: 

 celkový tvar a rozměry (vnější), 

 počet částí (jednodušších montážních jednotek, resp. součástí), 

 základní součást (i), spojovací (obvykle normalizované) součásti, 

 počet a druh spojů, 

 výsledné rozměry, kterých je třeba montáží dosáhnout (funkční), 

 zvláštní požadavky na montáž (kompenzátory apod.). [10] 

 

Technologická dokumentace pro montáže by měla podle složitosti a druhu výrobku 

obsahovat: 

 montážní schéma, 

 montážní postup (nebo montážní operační návodky), 

 seznam částí (konstrukčně-technologický kusovník).[7] 

 

Montážní schéma – podkladem pro zpracování jsou především výkresy sestav  

a kusovník. Zvláště u složitých výrobků jsou výkresy sestav méně přehledné a zpracování 

podkladů v oblasti technologické přípravy montáže je obtížné. Zde je účelné sestavit 

montážní schéma, které grafickým způsobem zobrazuje rozčlenění výrobků do montážních 

celků až jednotlivých součástí. Schéma dává nejen přehled o struktuře a složitosti výrobků, 

ale také naznačuje možnosti současné (paralelní) montáže jednotlivých celků, 

organizačního uspořádání (předmontáž, montáž, konečná montáž) atd. [7] 
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Montážní postup určuje:  

1. postup a objem prací u jednotlivých operací, 

2. vybavenost nářadím, 

3. je podkladem pro plánování, organizaci a řízení. 

 

Podklady: 

 výkresy sestav nebo montážní schéma, 

 kusovník, 

 údaje o výrobním programu a sériovosti, 

 technické přejímací podmínky. 

 

Ve vyšších typech výroby nebo při velké složitosti montážních činností se používá 

montážních operačních návodek, které podrobně popisují montážní činnosti, text je 

doplněn náčrtem montážního uzlu. [7] 

 

Seznam součástí – konstrukčně technologický kusovník: 

Obsahuje všechny technicko-ekonomické informace o výrobku, montážních celcích  

a součástech: Název, rozměr, polotovar, číslo výkresu nebo norma, materiál (konečný, 

výchozí), hmotnost, počet kusů, pozice, atd. [7] 
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Tab. č. 1 Konstrukčně – technologické rozčlenění výrobku ve strojírenství [7] 

Montážní proces 

Konstrukce Technologie a 

organizace 

Pracovní síly Pracovní proštředky 

Koncepce řešení Výrobní program Počet Počet 

Velikost, hmotnost Sériovost Kvalifikace Druh 

Počet součástí Úroveň dokumentace Výkonnost Stupeň mechanizace 

Vyměnitelnost Formy organizace Profese Univerzálnost 

 Produktivita   

 Pracnost   

 Průběžná doba   

 

Zmíněné podklady obsahují i kvalifikační třídy pracovníků a časové normy (čas 

jednotkový a dávkový). Podobně jako v případě výroby součástí musí i zadání montážního 

postupu obsahovat informaci o předpokládaném objemu výroby – množství v čase, které 

obecně ovlivňuje technologický postup a následně i technickoekonomickou formu 

montáže. [2] 

 

 

2.3 Struktura činností při montáži 

 

Montáž nelze chápat jako pouhé sestavování a spojování součástí v montážní celky, 

je sem nutné zahrnout dopravu a manipulaci s materiálem, kontrolu rozměrů a funkčních 

vlastností a různé přizpůsobovací práce. Strojírenské výrobky jako konečný produkt 

výrobního procesu se ve většině případů vyznačují značnou složitostí a členitostí z hlediska 

druhů, tvarů, požadavků na jakost výroby, použitých materiálů atd. V hromadné výrobě je 

při montáži složení práce ze 70 % prací ručního charakteru, 25 % je práce mechanizováno 

a 5 % je automatizováno. 
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Specifikace montážních činností: 

 značný podíl ručních prací, 

 nižší úroveň technologické přípravy montáže, zejména u nižších typů 

výroby, 

 rozdíly v množství a kvalitě použitelných montážních technologii. 

 

Tab. č. 2 Montážní činnosti [7] 

Montážní činnosti 

Přizpůsobovací Spojovací Manipulační Kontrolní 

Čištění Šroubování Nasouvání Měření 

Úprava tvaru  Lisování Vkládání Zkoušení 

Úprava rozměrů Nýtování Ustavení  

Vyvažování Svařování   

Značkování Pájení   

 Lepení   

 

Kvalitní výrobek musí být výsledkem úzké spolupráce konstruktéra 

s technologickými a organizačně – ekonomickými útvary technické přípravy výroby. 

Jakýkoliv strojírenský výrobek lze rozdělit následovně: 

 Součást – je základním prvkem výrobku, zhotoveným zpravidla z jednoho 

materiálu, tvářením, litím, obráběním atd. 

 Podskupina - je základní část výrobku, funkčně nebo konstrukčně 

neuzavřená, kterou tvoří rozebíratelné nebo nerozebíratelné spojení dvou 

nebo více součástí. 

 Skupina - je funkčně a konstrukčně uzavřená část výrobku, která vznikne 

spojením součástí a podskupin rozebíratelným nebo nerozebíratelným 

spojením. 
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 Výrobek – je konečný hmotný produkt funkčně a konstrukčně uzavřený, 

vytvořený ze součástí, podskupin, spojených rozebíratelným nebo 

nerozebíratelným způsobem. 

 Zařízení – tvoří soubor strojírenských výrobků, které mají plnit určitě 

provozní a technologické úkoly. 

 

Obr 2.1 Schéma členění výrobku z hlediska jednotlivých fází výrobního procesu [4] 

 

 

2.4 Montážní činnosti 

 

Strojírenský výrobek je výrobek vznikající v určité strojírenské 

výrobněhospodářské jednotce, tj. výrobním systému, který je ekonomicky relativně 

samostatný (pracoviště, dílna, provoz, závod atd.). Výrobky mohou být různého druhu. 

Z aspektu jejich výroby jsou nejobvyklejším druhem součásti – výrobky jednoduché ze 

stejnorodého materiálu, a montážní jednotky – výrobky složené (smontované) z částí, 

kterými mohou být součásti anebo montážní jednotky jednodušší. [2]  

Při montáži strojírenských výrobků se provádí řada montážních činností, které lze 

rozdělit do těchto základních skupin. 
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Obr. 2.2 Rozdělení montážních činností [4] 

 

Vzájemný podíl jednotlivých montážních činností se liší v závislosti na 

realizovaném druhu výroby. V kusové a malosériové výrobě jsou rozhodující zejména 

přípravné činnosti a z vlastní montáže má podstatný význam kontrola a seřizování. Tyto 

činnosti tvoří v souhrnu asi 80 % pracnosti montáže. V sériové a hromadné výrobě se 

zvyšuje podíl montážních činností spojování a manipulace. [4] 

 

 

2.5 Základní rozdělení montáže 

 

Jedním z nejvýznamnějších ukazatelů kvality montáže je výtěžnost montáže – 

poměr mezi skutečným množstvím dobře smontovaných výrobků z daného množství 

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

z daného počtu součástí smontovat. [8] 

Způsob a organizace montáže závisí především na typu a rozsahu výroby, na 

pracnosti montáže, na způsobech dodávek apod. 

V zásadě existují dvě základní uspořádání montážní techniky: 

 Předmětové – montážní technika je zařazena za sebou podle pořadí operací. Cílem 

tohoto uspořádání je vytvořit předmět montáže, finální (montovaný) výrobek. 
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 Technologické – na jednom místě je soustředěna technika pouze pro jeden typ 

montážní operace (např. svařování, nýtování, šroubování) – technologická 

specializace jednotlivých organizačních útvarů systémů. [2] 

 

Druhy montáže: 

 interní – probíhá v uzavřeném prostoru výrobního závodu a je součástí výroby, 

výrobek opouští výrobní proces obvykle ve stavu způsobilém k přímému použití, 

 externí – montáž investičních celků na stavbách nebo v terénu mimo výrobní 

závod, při níž se v předepsaném sledu montují jednotlivé části zařízení, které byly 

předem interně smontovány ve výrobních závodech (např. mosty, potrubí, armatury 

atd.). [4] 

Podle pohybu součásti při montáži, stupně členitosti a charakteristických zvláštností 

montovaného výrobku rozeznáváme dvě organizační formy interní montáže a to 

pohyblivou a nepohyblivou. Nepohyblivou neboli stacionární montáž, jež předpokládá 

soustředění montážních prací na stálém pracovišti, rozdělujeme na: 

 

1. soustředěná, 

 

Obr. 2.3 Schéma soustředěné montáže [4] 
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2. rozčleněná, 

 

Obr. 2.4 Schéma rozčleněné montáže [4] 

 

3. proudová. 

 

Obr. 2.5 Schéma proudové montáže [4] 

 

Linka pro stacionární montáž – výrobky na jednotlivých pracovištích jsou nehybné, 

přechází dělník. Na montáži výrobku se postupně střídají dělníci různých specializací, 

podle sledu operací montážního postupu. [12] 

Pohyblivou neboli nestacionární montáž, jenž probíhá současně v několika 

montážních operacích nebo je realizována ve skupinách pracujícími dělníky, rozdělujeme 

na: 
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1. předmětná, 

 

Obr. 2.6 Schéma předmětné montáže [4] 

 

2. linková. [4] 

 

Obr. 2.7 Schéma linkové montáže [4] 

 

Charakter montážního procesu ve strojírenství: 

 kusový (konečný počet stejných objektů výroby a montáže je 10 ks), 

 malosériový (100 ks), 

 velkosériový (100 až 1000 ks), 

 hromadný (10 000 ks a více). 

 

 



 Diplomová práce 

24 

 

2.6 Technologičnost montáže 

 

Podobně jako u technologického postupu výroby je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost také požadavkům technologie montáže. Pod pojmem technologičnost výrobků 

z hlediska montáže zahrnuta taková úprava rozměrů, tvarů, materiálu a dalších parametrů, 

která vytváří nejnižší pracnost montáže a zhotovení výrobku při zachování, případně 

zlepšení stávajících jeho funkcí v rámci daných možností výroby. 

Konstruktér z pohledu montáže usiluje o minimální počet součástí tvořící celek 

a stavebnicové uspořádání výrobků. Vhodně zvolená konstrukce součástí umožňuje 

zjednodušit montážní proces, eliminovat ruční pracoviště a uplatnit mechanizaci 

a automatizaci. Montážní náklady mohou v důsledku nevhodné konstrukce součástí 

výrazně navýšit výrobní náklady. [4] 

Hlavními ukazateli jsou pracnost a náklady na zhotovení výrobku. Hodnocení 

technologičnosti konstrukce lze vztáhnout na: 

1. jednotlivé výrobní operace, 

2. celý technologický postup výroby součásti,  

3. výrobu a montáž celého výrobku. 

 

Podíl jednotlivých montážních činností je závislý především na druhu výroby. 

Rozhodující jsou především přizpůsobovací a přípravné práce a z vlastní montáže, pak 

kontrola a seřizování včetně demontážních prací. Tyto činnosti tvoří v souhrnu až 80 % 

pracnosti montáže. [3] 
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3 Uvedení do problematiky 

 

Firma Brano Group, a.s. vyrábí pro společnost Lear Italy (a jejich 3 výrobní závody 

sídlící ve městech Grugliasco, Melfi, Cassino) tři typy zámků zadních sedaček automobilů. 

Konkrétně se jedná o zámky Alfa 940 pro automobil Alfa Guiletta, Alfa 955 pro automobil 

Alfa Mito a zámek Fiat 199 pro automobil Fiat Punto. Linka pro tyto tři zámky se 

souborně nazývá projekt Alfa 940. Podnik dostal dvě nové zakázky na zadní zámky  

u autosedaček pro typy automobilu Fiat 500 a Lancia Ypsilon, druhý zmiňovaný 

označován jako typ zámku Lancia 846. Tyto nové typy zámku sice konstrukčně vychází 

z předchozích tří starších typů Alfa 940, 955 a Fiat 199, ale jsou rozšířeny, případně 

upraveny o další komponenty, která se u starších zámků nepoužívala. Řešení nové zakázky 

bylo možné dvojí. První možností bylo vyprojektovat novou samostatnou výrobní linku 

pro zámky Fiat 500 a Lancia 846. Druhou možností bylo rozšířit stávající linku, na níž se 

vyrábějí starší typy zámků. Z důvodu úspory prostoru v podniku bylo rozhodnuto 

o realizaci druhé varianty. Toto řešení je výhodné i z ekonomického hlediska, protože pro 

výrobu zámků je možné použít stejné montážní přípravky a v podstatě i větší část výrobní 

linky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Schéma zámku typu Alfa 940 ve stávající výrobě [15] 
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Projekt na výrobu zámku je většinou naplánován na pět let. Dle předchozích 

zkušeností může být řečeno, že v prvním roce se na základě smluvního množství vyrábí 

zhruba 20 % ročního požadavku zámků. Pak se výroba navyšuje. V druhém roce se vyrábí 

okolo 80 % zámků a v třetím roce se vyrábí 100 % plnění dle smluvních požadavků, což je 

vrchol produkce. Pak dochází k postupnému snižování výroby. V čtvrtém roce činí výroba 

okolo 80 % zámků za rok a v poledním roce výroby kolem 20 % zámků. Výroba staršího 

typu zámku - projekt Alfa 940 činil 1 100 000 kusů za rok. Momentálně je produkce 

výroby v poloviční fázi, takže se jedná o výběh sériových kusů. 

 

 

3.1  Zámek pro zadní sedačku typ Fiat 500 

 

Společnost Brano a.s. získala zakázku od společnosti Lear Mexico sídlící v Toluce 

na výrobu zadního zámku autosedačky pro automobil Fiat 500. Tento zámek má se 

staršími zámky projektu Alfa 940 společné jádro zámku (tzv. core latch), ale má jiné táhlo. 

Plánovaná výroba tohoto typu zámku je 250 000 kusů za rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Schéma zámku typu Fiat 500 pro novou výrobu [15] 
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3.2 Zámek pro zadní sedačku typ Lancia 846 

 

Další zakázkou byl zámek pro automobily Lancia Ypsilon pro společnost Lear 

Poland v Tychy označován jako zámek Lancia 846. Se staršími zámky projektu Alfa 940 

má společné jádro zámku (tzv. core latch), ale liší se přídavným tzv. bowdenem a držákem 

bowdenu, který je vidět na obrázku 3.3. Bowden je lanko, kterým pasažér ovládá zámek 

pomocí madla z vnitřního prostoru automobilu. Bowden se vyrábí v Brano Zubří (závod 

pro plasty) a je součástí projektu Lancia 846. Plánovaná produkce zámku Lancia 846 je 

270 000 kusů za rok. Nyní je již výroba v sériové fázi projektu. 

 

 

Obr. 3.3 Schéma zadního zámku sedačky typu Lancia 846 s bowdenem pro novou výrobu  

A - ovládání mechanismu (pohledová část sedačky), B – lanko, C – držák bowdenu [15] 
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4 Původní stav linky 

 

Každý typ zámku se montuje zvlášť, tedy nikoliv více typů zámků dohromady. 

Technicky by to sice bylo realizovatelné, ale kvůli správnosti označování štítkem, balení 

a expedici je nutné montáž rozdělit podle typů zámků. Jak je zřejmé z obrázku 4.1 jsou obě 

linky totožné a umístěné vedle sebe. Na jedné se montuje pravý zámek na pravou stranu 

autosedačky a na druhé se montuje levý zámek na levou stranu autosedačky. Montáže na 

obou linkách nemusejí probíhat současně. Levý a pravý zámek se ale balí  

a expedují zvlášť. Konečný počet zámků však logicky musí být stejný (levý = pravý) neboť 

na každou sedačku jsou nutné 2 ks zámků. 

Zámek zadní autosedačky ze série Alfa 940 se skládá z pouzdra, krycí desky, 

rohatky, západky, plastového krytu rohatky, zaplastovaná vačky, horní a dolní tělesa, táhla, 

madlo, doraz, plastový kryt západky, pružin vačky, rohatky a západky, pružného plechu 

vačky, šroubu, podložky a pružného kolíku (tzv. pinu). 

Firma Brano Group, a.s. si některé součásti vyrábí interně a to konkrétně pouzdro, 

krycí desku, rohatku, plastový kryt rohatky, západku, plastový kryt západky, vačku  

a zaplastovanou vačku. Zbytek dílů společnost odebírá od externích dodavatelů. K montáži 

dochází ale přímo v prostorách společnosti Brano Group a. s. 
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Obr. č. 4.1. Schéma pracoviště montáže zámků Alfa 940 před inovací linky [15]
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4.1 Stávající technologický postup 

 

Na lince je šest pracovních stanovišť a pracuje zde šest pracovníků, kteří mají za 

úkol následující činnosti. Na prvním stanovišti dochází k předmontážím a pracuje zde 

jeden člověk. Ručně se nasazuje doraz na dolní těleso, madlo do horního tělesa, plastový 

kryt západky na západku a plastový kryt rohatky na rohatku. Tyto sestavy se pak předávají 

na druhé a třetí pracovní stanoviště. 

Na druhém stanovišti pracují dva lidé naproti sobě, kdy každý má svůj pracovní 

prostor. Oba vykonávají tutéž činnost. Pracovníci na montážní čepy založí dvě pouzdra, na 

něž se nasadí dolní těleso s dorazem. Pouzdra se v místě pro nasazení rohatky a západky 

namažou tukem. Tukem se také namaže výstupek pohyblivé části na dolním tělese. Do 

západky se nasadí táhlo a obě součástky se nasadí na pouzdro.  

 

Obr. 4.2 Schéma operace montáže [15] 

A – dolní těleso, B – doraz, C – pouzdra, D – západka, E – táhlo, F – pružina rohatky, 

 G – plastový kryt západky 
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Do dolního tělesa se dále vloží pružina rohatky, na pouzdro se nasadí zaplastovaná 

rohatka a zavěsí se na pružinu. Rohatka i západka se ustaví do polohy zavřeno. Do 

zaplastované vačky se ustaví pružina a ty se vloží do dolního tělesa. Vačka se zajistí 

jezdcem přípravku proti vypadnutí. Na dolní těleso se ustaví a zacvakne krycí deska.  

 

 

Obr. 4.3 Schéma operace montáže [15] 

A – rohatka, B – plastový kryt rohatky, C – vačka zaplastovaná 

 

Sestava se vyjme z čepu přípravku a nasadí se na čepy druhého přípravku. Do 

tělesa se vloží pružina západky, kdy jeden její konec se zavěsí za západku a druhý za dolní 

těleso. Dále je nutné otevřít zámek pomocí táhla, což se uskuteční díky přípravku. Pak se 

nasadí pružný plech vačky a zatlačí se na doraz do dolního tělesa. 
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Obr. 4.4 Schéma operace montáže [15] 

A – pružina západky, B – pružný plech vačky, C – západky a rohatka v poloze otevřeno,  

D – krycí deska 

 

Úplné dolní těleso se nasadí na čepy jezdce přípravku  na třetím stanovišti, který je 

automatizovaný. Zde pracuje jeden pracovník. Spustí se cyklus stroje, který:  

1. zkontroluje správné ohnutí pružného plechu v přední poloze, 

2. zajistí pouzdra v krycí desce rozlisováním,  

3. sešroubuje sestavu šroubkem ve střední poloze. 

Pokud je kus v pořádku smontován, vrátí se do původní polohy. Pokud by byl šroub 

nebo pružný plech ve špatné poloze, zůstane kus zablokovaný ve stroji.  

Následně se pak úplné dolní těleso spojí s horním úplným tělesem, které bylo 

smontováno na prvním stanovišti. Celá sestava se vloží do přípravku, který dotlačí 

spojované tělesa k sobě nadoraz. (Spojování se musí provádět při otevřeném zámku). 

Sestava se vyjme z přípravku a následně se pak zámek zavře.  
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Na čtvrtém pracovišti, kde pracuje také jen jeden pracovník, se zavřený zámek 

ustaví na čepy. Současně se nasadí pružná podložka na zmagnetizovaný trn přípravku  

a dvouručním spouštěním se nasadí podložka nadoraz. Sestava se opět vyjme z přípravku.  

 

Obr. 4.5 Schéma operace rozlisování pouzder a montáže [15] 

A – horní těleso, B – madlo, C - podložka 

 

Dalším úkonem je odvrtání otvoru v dolním tělese (vrták Ø 3,1 mm, stroj SV16). 

Po vypnutí vrtacího stroje se nasadí pružný kolík tzv. pin. Zámek se pak otevře, 

zkontroluje se správné zacvaknutí dolního a horního tělesa. Pokud je vše v pořádku, kus se 

odloží k další operaci. Je povolenou ukládat maximálně 5 kusů na pracovní stůl mezi 

úkony. Pracovníci montáže si dle potřeby vypomáhají. Tímto montáž jako taková končí.  

Na pátém posledním stanovišti probíhá kontrola správnosti provedení a vizuální 

kontrola. Co se týče vizuální kontroly, tak pracovník zkontroluje, zdali se někde na 

součásti nenachází vizuální vady (praskliny, poškozený klip madla správné zacvaknutí 

horního a spodního tělesa, atd.). Dalším postupem je provést rozběh zámku, který se 

provádí tak, že se zámek zavře, zkontroluje se pohyb vačky a následně se zase otevře.  
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Pokud se zjistí nějaká vada, vadný kus se vyřadí do červené schránky s popisem vady. 

Dobré zámky jsou po vizuální kontrole zkoušeny na zkoušecím zařízení, tzv. JUS. 

Zkratkou JUS je označován jednoúčelový stroj, který slouží ke kontrole zjistitelných chyb, 

které mohou nastat. Na začátku každé směny se JUS otestuje několika vzorky, na kterých 

jsou uměle vytvořeny všechny známé chyby (např. absence pružiny západky, dorazu, 

pružného plechu, správnost roznýtování atd.). Testuje se ale také i dobrý kus, aby bylo 

jisté, že je JUS správně nastaven pro nadcházející pracovní směnu. V případě signalizace 

vady se ozve zvukový signál a zámek zůstane zablokovaný. Na displeji stroje se objeví 

druh vady. Zámek se odblokuje stisknutím tlačítka, označí štítkem s druhem vady a odloží 

do červené krabičky separátoru dle druhu vady. Další důležitou činností, která se na JUS 

provádí, je závěrečné označení dobré odzkoušené součásti datem a číslem pracovníka, 

který zámek kontroloval. Poslední úkonem je odložení součásti do předepsaného balení  

a následná expedice.  
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5 Návrh nové technologie montáže 

 

Všechny tři typy zámků Alfa 940, Lancia 846 a Fiat 500 jsou téměř srovnatelné, 

mají stejné jádro tzv. core latch. Každý ze zmiňovaných typů zámků má krycí desku  

a dolní těleso, sestavu rohatky a západky, 2 pouzdra, sestavu vačky, táhlo, doraz, pružnou 

podložku a šroub. Zámek zadní autosedačky Fiat 500 se od zámku Alfa 940, který byl 

uveden do výroby dříve, odlišuje tvarem táhla. Zámek Lancia 846 se zase odlišuje 

bowdenem a držákem bowdenu. Toto zařízení umožňuje otevírání zámku z vnitřního 

prostoru automobilu.  

 

 

Obr. 5.1 Schéma core latch zámku Fiat 500 [15] 

A – táhlo 
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Obr. 5.2 Schéma zámku Lancia 846 [15] 

A – držák bowdenu s bowdenem 

 

Linky budou dvě vedle sebe, pro levý a pravý typ zámku, stejně jako u stávající 

technologie. Koncept nové linky tedy vychází z původního stavu, protože se na lince 

budou vyrábět všechny tři typy zámků, ale v důsledku požadavků k nové zakázce na 

výrobu, vznikly další pracovní prostory. Změnil se i tvar, který je ve tvaru U a uspořádání 

linky. Jedná se zde především o proudovou předmětnou montáž, ale je zde i prvek 

proudové linkové montáže a to dva spojovací kontinuální pásy, které umožňují posílat 

sestavy výrobku v určitých fázích, k další montáži nebo k přezkoušení na JUS. Pracovišť 

bude celkem sedm pro všechny typy zámků. Na obrázku 5.4 je znázorněno o jedno 

pracoviště navíc. Jedná se o první pracoviště, které zde bude určeno pro případné budoucí 

nové zakázky a s nimi související změny montáže. V současné době se na lince 

nevyskytuje.  
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Obr. 5.3 JUS pro zámek typu Alfa 940 

 

Linka byla tedy dle návrhu rozšířena o dva kontinuální pásy a další kontrolní 

zařízení JUS (jednoúčelový stroj) pro nové typy zámku Lancia 846 a Fiat 500, který 

kontroluje správnost montáže a funkčnost celé sestavy. Vše dle vlastního návrhu i výroby 

firmy. Na novém JUS je vkomponován užitečný prvek tzv. separátor. Pokud dojde na JUS 

ke kontrole špatného kusu a zjištění chyby, JUS se zablokuje a ozve se zvukový signál. Na 

displeji se objeví druh vady. Teprve poté může být špatný kus vybrán z JUS, označen 

číslem vady a vložen do krabičky separátoru. Infračervený senzor to zaregistruje a JUS 

bude moci opět pracovat. Pro kontrolu zámku Alfa 940 zůstává původní JUS.  
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Obr. 5.4 Schéma pracoviště pro výrobu zámku Lanci 846, Fiat 500 a Alfa 940 [15] 
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5.1 Nový technologický postup montáže 

 

Na prvním, druhém a třetím stanovišti pracovníci provádějí ty samé úkony, ale 

jinak je technologický postup velmi podobný jako u staré linky. Ručně nasadí doraz na 

dolní těleso, dále se na montážní čepy založí dvě pouzdra, na něž se nasadí dolní těleso 

s dorazem. Pouzdra se v místě pro nasazení rohatky a západky namažou tukem. Tukem se 

také namaže výstupek pohyblivé části na dolním tělese. Do západky se nasadí táhlo a obě 

součástky se nasadí na pouzdro. Doposud je technologický postup montáže stejný u všech 

zámků. Pouze v případě montáže zámku Lancia 846 dochází ještě k dalšímu úkonu a to, že 

se úplná západka s úplným bowdenem nasadí na pouzdro. 

 

Obr. 5.5 Schéma operace montáže [15] 

A – dolní těleso, B – doraz, C – pouzdra, D – západka, E – úplný bowden, F – pružina 

rohatky, G – plastový kryt západky 

Dále pokračuje montáž stejně opět u všech tří zámků. Do dolního tělesa se vloží 

pružina rohatky, na pouzdro se nasadí zaplastovaná rohatka a zavěsí se na pružinu. 

Rohatka i západka se ustaví do polohy zavřeno. Do zaplastované vačky se ustaví pružina  
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a ta se vloží do dolního tělesa. Vačka se zajistí jezdcem přípravku proti vypadnutí. Na 

dolní těleso se ustaví a zacvakne krycí deska. Sestava se vyjme z čepu přípravku a nasadí 

se na čepy druhého přípravku. Do tělesa se vloží pružina západky, kdy jeden její konec se 

zavěsí za západku a druhý za dolní těleso. Dále je nutné otevřít zámek pomocí táhla, což se 

uskuteční díky přípravku. V případě zámku Lancia 846 se zámek otevře pomocí lanka 

bowdenu. Následně se nasadí pružný plech vačky a zatlačí se na doraz do dolního tělesa. 

Pak se sestava odloží na pás a pošle k další operaci.  

 

Obr. 5.6 Schéma operace montáže zámku Lancia 846 před vložením na pás k operaci 

roznýtování [15] 
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Obr. 5.7 Schéma operace montáže zámku Fiat 500 před vložením na pás k operaci 

roznýtování [15] 

 

Na čtvrtém stanovišti si pracovník vyzvedne kus z pásu a úplné dolní těleso se 

nasadí na čepy jezdce přípravku, který je automatizovaný. Spustí se cyklus stroje, který 

zkontroluje a vykoná:  

1. správné ohnutí pružného plechu v přední poloze, 

2. zajistí pouzdra v krycí desce rozlisováním,  

3. sešroubuje sestavu šroubkem ve střední poloze. 

Pokud je kus v pořádku smontován, vrátí se do původní polohy. Pokud by byl šroub 

nebo pružný plech ve špatné poloze, zůstane kus zablokovaný ve stroji. V tomto bodě se 

linka rozděluje pro starý typ zámku Alfa 940 a nové typy.  

Kus se vyjme z přípravku a v případě nových zámků Fiat 500 a Lancia 846 se kusy 

vloží na další pás, který vede k poslednímu pracovišti kontroly. V případě zámku Lancia 

846 se také kontroluje, jestli je klip bowdenu bez prasklin a deformace. Vadné kusy se 

vyřazují a dobré se označují oranžovou barvou. 

Kusy typu zámku Alfa 940 jsou odloženy směrem doprava na další pracoviště, kde 

dojde k smontování úplného dolního tělesa s horním tělesem. Tato mezioperace se provádí  
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jen u tohoto typu zámku, proto se linka rozdvojuje. Celá sestava se vloží do přípravku, 

který dotlačí spojované tělesa k sobě nadoraz. (Spojování se musí provádět při otevřeném 

zámku). Sestava se vyjme z přípravku a následně se pak zámek zavře a ustaví na čepy. 

Současně se nasadí pružná podložka na zmagnetizovaný trn přípravku a dvouručním 

spouštěním se nasadí podložka nadoraz. Dalším úkonem je odvrtání otvoru v dolním tělese 

(vrták Ø 3,1 mm, stroj SV16). Po vypnutí vrtacího stroje se nasadí pružný kolík tzv. pin. 

Zámek se pak otevře, zkontroluje se správné zacvaknutí dolního a horního tělesa. Pokud je 

vše v pořádku, kus se označí zelenou tečkou a odloží k další operaci. Sestava se vyjme 

z přípravku a předá se na pracoviště kontroly.  

 

 

Obr. 5.8 Pracoviště montáže zámku typu Alfa 940 – nasazení pružné podložky, vrtání 

otvoru pro pin a nasazení pinu [15] 

 

Na posledním pracovišti dochází k vizuální kontrole každého kusu u všech tří typů 

zámků. Hlava šroubu musí dosedat nadoraz ke krycí desce a správně rozlisované pouzdro 

musí mít tři záseky. Následně se provádí zkouška rozběhem zámku – zámek se zavře, 

zkontroluje se pohyb vačky a následně se zámek zase otevře. Další kontrola je provedena 

na JUS a týká se vad, jako jsou absence rohatky, západky, dorazu, vačky, šroubu, pružného 

plechu nebo správnost rozlisování pouzdra. U každého dvou-stého kusu se kontroluje  
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moment utažení šroubku, který mám být 2 ± 0,2 Nm. Při kladné kontrole je na zámek 

vylisován číselný kód, který zobrazuje značku pracovníka, který tuto poslední operaci 

provedl, rok, týden a den v týdnu. V poslední řadě pak dochází k balení dobrých kusů dle 

finálního předpisu. JUS je nastavována odpovědným pracovníkem na začátku každé směny 

pro typ zámku, který se bude v dané směně montovat, pomocí dobrých  

a zmetkových kusů. 

Důležitým prvkem během směny jsou přípravné práce. Jedná se o vychystávání 

krycí desky do KLT pro potřeby směny. Během přípravy se musí zastavit pás a nesmí se 

omezit následná operace. Také se vychystávají krabice, krepový papír a zabalené díly se 

přesunují na podlážku. Nejdůležitější jsou však předmontáže. V blízkosti linky je pracovní 

stůl kde pracovník smontovává plastový kryt západky na západku, plastový kryt rohatky na 

rohatku a v případě typu zámku Alfa ještě nasazuje madlo do horního tělesa. 

Předpřipravené sestavy se pak přemístí k montážní lince, aby mohly být začleněny do 

vlastního technologického postupu montáže. Předmontáž bowdenu zajišťuje dodavatel. 
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6 Technicko - ekonomické zhodnocení 

 

Společnost Brano Group a.s. dostala zakázku na výrobu zámku Lancia 846 a Fiat 500  

a bylo nutné zvýšit objem výroby. Logickým krokem rozšíření montážní linky. Tato 

inovace přinese zrychlení výroby z původních 400 kusů zámků za směnu na 1200 kusů. Při 

zvažování možností rozšíření vyvstaly dvě varianty: 

1. Pozměnit stávající linku 

2. Zhotovit novou linku 

V případě zvolení první varianty by byly výhodné nižší náklady na přestavbu  

a možnost vyrábět více typů zámků na stejné lince. Nevýhodou by však bylo to, že by 

nedošlo k navýšení výroby zámků za směnu. Společnosti šlo především o zvýšení 

efektivity výroby. Z toho důvodu byla vybrána druhá varianta – zhotovení nové linky. Byla 

to sice varianta nákladnější, ale vzhledem ke splnění cílu navýšení objemu výroby za 

směnu, by tyto náklady měly být návratné. Navíc byly využity některé komponenty ze 

staré montážní linky. 

Odhadová cena navrhované linky v této diplomové práci je 3 miliony Kč za jednu 

linku. Vzhledem k tomu, že linky jsou dvě, pro pravý a levý typ zámku, je celková 

odhadovaná cena za rozšíření montážní linky 6 milionů Kč. 

Návrh nové technologie je přínosný i z hlediska flexibility. V případě potřeby 

výroby nějakého jiného typově podobného zámku, je možné vyměnit přípravky, či 

přestavit nýtovací stroj a JUS.  

Všechny přípravky, JUS i kontinuální pás byly zkonstruovány přímo ve společnosti 

Brano dle vlastního návrhu firmy, což bylo velmi ekonomicky výhodné. Brano Group, a.s. 

má velké technologické zázemí. Disponuje 16 lisy, 15 soustruhy, 15 CNC stroji,  

2 drátovými řezačkami, má jednu z největších nástrojáren v ČR, novou linku KTL 

(moderní technologická úprava povrchů) atd. 

 

 



 Diplomová práce 

 46 

7 Závěr 

 

Montáž má přímou vazbu na výrobu součástí na straně jedné a uživatele 

(spotřebitele) finálních výrobků na straně druhé. V prvním případě je důsledkem závislost 

montáže na předchozí výrobní fázi. V druhém, je důsledkem určitý vliv spotřeby finálních 

výrobků na montáž z důvodu sortimentu, množství a kvality. [1] 

Řešením této diplomové práce je návrh na rozšíření montážní linky v podniku 

Brano Group, a.s. pro výrobu zadních zámku sedaček Lancia 846 a Fiat 500 dle nové 

zakázky. Zvýšení efektivnosti, či jiného aspektu, výroby je podmíněno většinou snížením 

celkových výrobních nákladů a v případě montáže také mzdových. Toho lze docílit 

použitím některé z racionalizačních metod zlepšení organizace montáže, často ve spojení 

s investičně někdy nenáročným zvýšením její technické vybavenosti. V tomto řešeném 

případě montážní linky pro zadní zámky automobilových sedaček nebylo takové řešení 

nutné, jelikož počet operátorů zůstal stejný, i když byla linka rozšířena. 

V úvodu diplomové práce je popisován stávající stav linky v době, kdy se vyráběl 

pouze jeden druh zámku pro zadní autosedačky typ Alfa 940. Je zde také analyzována 

práce při montážních činnostech a současně mapováno stávající pracoviště. Po zvážení 

možných řešení bylo rozhodnuto pro rozšíření stávající linky, která byla uvedena do 

provozu pro novou zakázku Lancia 846 a Fiat 500. K rozšíření této linky došlo především 

z teoretického hlediska. Linka jako taková je nová. Byly použity jen některé přípravky, 

technické vybavení a JUS pro zámek Alfa 940 z původní linky.  

Z hlediska využití pracovního prostoru ve  výrobní hale je rozšířená linka umístěna 

v místě původní linky. Vše bylo směřováno k tomu, aby výroba a montáž tohoto typu 

zámku byla v co nejmenším uspořádaném prostoru a především na jednom místě a to  

i včetně předmontážních operací. Všechny tři typy zámků se budou vyrábět na jedné lince, 

protože jejich základ je stejný. 

Toto řešení je názorným příkladem ekonomického rozšíření výrobní linky, jehož 

aplikace modulárního principu konstrukce strojírenských výrobků, která umožňuje montáž 

různých výrobků, v podobě kombinací jejich částí (modulů) univerzálního charakteru. 

Finální výrobek ačkoliv speciální, má konstrukci z části univerzální a jako takový není 

vyráběn kusově, ale do určité míry sériově.  
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