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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

BADAL, S. Návrh pracoviště montáže lisovací techniky ve společnosti LUX spol. s.r.o. : 

diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra mechanické technologie, 2012, 55 s. Vedoucí práce: Skalík, P. 

 

     Diplomová práce se zabývá návrhem montážního pracoviště lisovací techniky ve 

společnosti LUX s.r.o. V úvodu je popsán výrobní sortiment firmy, je proveden rozbor dílčích 

celků lisu a popsán současný stav montáže lisovací techniky. V dalším bodu diplomové práce 

jsou provedeny kapacitní výpočty a rozbor materiálového toku, následně jsou navrženy tři 

nové varianty montáže rozmístění pracovišť. S ohledem na požadavky společnosti, byla 

vybrána nejvhodnější varianta, která byla detailněji rozpracována. Dále bylo provedeno 

rozmístění pracovišť na prostoru vyčleněném pro montáž lisovací techniky. V závěrečných 

kapitolách bylo provedeno ekonomické vyhodnocení nákladů na vybavení jednoho pracoviště 

a celkový přínos vybrané varianty řešení. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

BADAL, S.  The Design Workplace the Assembly Pressing Techniques in Company LUX  

spol s.r.o. : Master Thesis. Ostrava : VŠB Technical University of Ostrava, 

Fakulty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology, 

2012, 55 p. Thesis Head: Skalík, P. 

 

     This Master thesis is concerned with assembly station proposal for the compactor technics 

assembly in LUX s.r.o company. In the introduction there is a description of company’s 

product range, analysis of compactor device’s subunits and specification of the current state 

of compactor device assembly. In the next point of the thesis there are capacity calculations 

and material flow analysis carried out and subsequently three new variants of assembly 

station layout are suggested. With regard to company’s requirements most suitable option is 

chosen and then elaborated in detail. Next the placement of assembly stations in the area 

detached for compactor technics assembly was carried out. In the final chapters the economic 

evaluation of the expenses needed for the equippment of one station is calculated and overall 

benefit of the chosen solution variant is evaluated. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

 

 A počet sobot a nedělí      den 

 B počet placených svátků     den 

 C dny dovolené       den 

rD  počet dní v roce      den 

rE  efektivní časový fond dělníka    den 

seE  využitelný roční pracovní fond dělníka     hod 

LF  půdorysná plocha, kterou zabírá lis     2m  

mF  montážní plocha       2m  

RF  půdorysná plocha pro ruční montážní práce    2m  

Lf  měrná plocha pracoviště lisu      2m /lis 

Rf  měrná plocha ručního montážního pracoviště   2m /ruční pracoviště 

 G dny způsobené pracovní neschopností   den 

 K přepočtené množství potřebné kapacity 

 m počet druhů výrobků      ks 

 N množství výrobků, které má být za dobu dT vyrobeno  ks 

mpn  počet montážních pracovišť     ks 

 P sortiment výrobků      ks 

LP  počet montovaných lisů na jednom pracovišti   ks 

KP  počet montážních pracovišť      ks 

 Q množství výrobků       ks/rok 

rQ  plánované množství výrobků     ks/rok 

 T pracnost montovaných výrobků     hod 

dT  délka plánovaného období      h 

zT  suma všech ztrátových časů za dobu dT     h 

  t takt 

mt  celkový čas operací        min 

pS  směnnost pracoviště 
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1. ÚVOD 

     Strojírenský průmysl je jednou z oblastí, která nejvíce pocítila dopad ekonomické krize.  

Krize uplynulých let se na tuzemském strojírenství velmi výrazně podepsala.  

   

     I v době krize vsadila firma LUX na inovace a investice. Zatímco řada konkurenčních 

firem se pustila do brutálního ořezávání nákladů a hromadného propouštění zaměstnanců, 

v Jablonném nad Orlicí zvolili zcela jinou cestu a začali investovat více peněz do rozvoje 

firmy. Součástí investice byla stavba nové výrobní haly. 

     Diplomová práce se zabývá návrhem a rozmístěním montážního pracoviště v nově 

postavené výrobní hale společnosti LUX spol. s.r.o. Tato hala je rozdělena na dvě části. První 

část bude sloužit k výrobě jednoúčelových strojů a zařízení a druhá k montáži široké škály 

firmou vyráběných hydraulických balíkovacích a kontejnerových lisů. V této práci jsem 

navrhl několik variant řešení a rozmístění montážních pracovišť v části haly, určené pro 

montáž lisů. 

 

1.1  Historie Společnosti 

     Firma LUX spol. s.r.o. (dále jen LUX) se sídlem v Jablonném nad Orlicí, byla založena 

roku 1992. LUX vznikl privatizací bývalé části TESLA Jablonné nad Orlicí. Společnost 

navázala na tradici vývoje a výroby jednoúčelových zařízení pro elektrotechnický průmysl. V 

počátečních letech LUX začal s výrobou lisů na odpad, které úspěšně prodával v České 

republice i v západní Evropě. Tak jak postupně začali přicházet do České republiky 

zahraniční investoři, především elektrotechnické koncerny a automobilky, LUX využil 

příležitosti a vrátil se k vývoji a výrobě sofistikovaných jednoúčelových strojů pro tyto nové 

investory. Vzhledem k tomu, že výroba lisů se ukázala jako velmi perspektivní obor, rozhodla 

se firma roku 1995 založit novou společnost LUX-PTZ s.r.o., která navázala na tradici 

prodeje lisů. 

      V prosinci roku 2000 ve firmě úspěšně proběhl certifikační audit a v únoru 2001 

společnost získala certifikát jakosti, který si stále udržuje. 

http://www.jablonneno.cz/
http://www.lux-ptz.com/cs/o-firme/certifikaty-a-oceneni
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     Stroje a zařízení vyráběné firmou LUX jsou k nalezení v celé řadě renomovaných podniků 

a společností. Lisy vyrábí hlavně pro velké obchodní řetězce a dále pro všechny zákazníky, 

kteří potřebují zmenšit objem odpadu lisováním do balíků. Mezi hlavní zákazníky patří (např. 

Lidl, Kaufland, Tesco, Spar, Baumax, Billa, Ikea, Albert, Bauhaus, Mountfield, Baťa, Coca-

cola, Sony, Česká pošta, …) [6]. 

 

Obr. 1 Sídlo firmy LUX v Jablonném nad Orlicí 

 

1.2  Výrobní sortiment 

     Stroje a zařízení, které společnost LUX vyrábí a dodává, jsou na vysoké technické úrovni 

jak kvalitou a spolehlivostí, tak i hospodárností provozu.  

Hlavním výrobním sortimentem firmy jsou lisy: 

1.2.1 Malé lisy (3-5 tun lisovacího tlaku) 

     Malé lisy vhodné pro menší až středně velké objemy lisovaného materiálu. Vybírat z této 

řady je možné v případě, že je potřeba zpracovat maximálně 1,5 tuny materiálu denně.  

http://www.jablonneno.cz/
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Rozměr slisovaného balíku je přibližně na polovinu europalety. Jedinečný systém pohyblivé 

boční stěny výrazně usnadňuje vyjmutí slisovaného balíku. 

Charakteristika řady malých lisů 

 automatický lisovací cyklus 

 elektronický řídící systém PLC 

 snadné a bezpečné ovládání  

 napájení 230 V (snadné zapojení kdekoliv) 

 malé prostorové nároky 

 jednoduché ruční vázání balíků 

 ES prohlášení o shodě a výrobkový certifikát 

1.2.2 Velké lisy (20-30 tun lisovacího tlaku) 

     Velké lisy vhodné pro střední až velké objemy lisovaného materiálu. Vybírat z této řady se 

doporučuje v případě, že je potřeba zpracovat 1,5 tuny a více materiálu denně. Rozměr 

slisovaného balíku je přibližně na jednu europaletu. Vzhledem k velké nalisované hmotnosti 

balíků jsou lisy vybaveny automatickým hydraulickým systémem vyklápění balíků. Tyto lisy 

jsou vhodné pro firmy likvidující odpad, obchodní domy, obchody, sklady, střední a velké 

firmy. 

Charakteristika řady velkých lisů 

 automatický lisovací cyklus 

 hydraulické vyklápění balíků 

 elektronický řídící systém PLC 

 pevné vedení lisovací desky proti vychylování 

 možnost vázání páskou i drátem 

 snadné a bezpečné ovládání  

 velké zhutnění materiálu 

 jednoduché ruční vázání balíků 

 ES prohlášení o shodě a výrobkový certifikát 
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1.2.3 Kontejnerové lisy 

     Kontejnerové lisy jsou nejlepším řešením všude, kde je odpadu velké množství a kde je 

třeba s odpady nakládat bez zbytečné manipulace. Velký objem kontejnerů a vysoké zhutnění 

šetří náklady na odvoz a likvidaci odpadů. Kontejnerové lisy se používají k lisování jak 

komunálního odpadu, tak pro všechny druhy obalových materiálů. Materiály se dají slisovat 

až na šestinu původního objemu.  

V současnosti firma LUX postavila novou montážní halu, ve které má probíhat výroba 

lisovací techniky a jednoúčelových strojů.  

 

Obr. 2 Nově postavená hala pro montáž lisů 

 

     Montážní hala byla postavena v roce 2011. Jedna část haly bude využita pro montáž lisů a 

druhá část haly by měla být využita pro stavbu jednoúčelových strojů a zařízení. Hala má 

vlastní sociální a hygienické zázemí, šatnu, pracoviště konstrukce a menší sklad. 

 

 

1.3  Rozbor výrobního programu a následný výběr představitele 

 

     Pro základní popis součástí, ze kterých se lis skládá, jsem si vybral lis L5 - 2 

(dvoukomorový), Hlavním důvodem výběru tohoto lisu byla nejvyšší produkce z vyráběných 

typů a tento lis byl také nejčastěji poptáván zákazníky viz. Tab. 1. 
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Tab. 1 Typ a počet vyrobených lisů za rok 2011 
 

č. Název lisu Druh lisu Počet vyrobených ks. za rok

1 L 30 - 1 Hydraulický balíkovací lis - jednokomorový, 30 t 6

2 L 30 - 2 Hydraulický balíkovací lis - dvoukomorový, 30 t 25

3 L 50 - 1 Hydraulický balíkovací lis - jednokomorový, 50 t 2

4 L3VK Hydraulický balíkovací lis - jednokomorový, 3 t 50

5 L5 - 2 Hydraulický balíkovací lis - dvoukomorový, 5 t 70

6 L5VK Hydraulický balíkovací lis - jednokomorový, 5 t 40

7 LK 20 - K Lisovací kontajner (objem 20 m3) 18

8 LK 20 - V Lisovací kontajner (objem 20 m3) 10

9 SL 1300 Stacionární lisovací jednotka (objem 2,4 m3) 16

10 SL 1300 H Stacionární lisovací jednotka (objem 2,4 m3) 25

11 SL 2000 Stacionární lisovací jednotka (objem 4,3 m3) 10

12 SL 900 Stacionární lisovací jednotka (objem 4,3 m3) 20

10 VZ Vyklápěcí zařízení 12

14 VZ 303 Vyklápěcí zařízení 13

15 VZ 305 Vyklápěcí zařízení 3
 

 

 
Graf č. 1 P – Q Diagram 

 

kde P … sortiment výrobků  

  Q … množství výrobků [vyrobených za rok] 

     Pro zpracování technologie výroby a určení výrobního procesu má velký význam P – Q 

diagram, tento diagram pro vyráběný sortiment firmy LUX je vyobrazen na Grafu č. 1. 
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Základním prvkem diagramu je Q – množství výrobků, které se budou realizovat 

v projektovaném provozu a údaj P – sortiment výrobků.  Konstrukce grafu vychází z tab. 1 a 

jsou v něm v logickém sledu vyneseny výrobky od největšího počtu kusů. Propojením 

koncových bodů lze získat sestupnou závislost údajů P – Q. Jde o plochou křivku, která 

ukazuje na velkou podobnost vyráběných typů lisů.  

 

1.4  Konstrukce stroje 

 

     Lis se skládá z rámu se dvěma komorami, lisovací hlavy opatřené pojezdem, 

hydraulického agregátu, ovládacího panelu a koncového spínače, zajišťujícího správnou 

činnost lisu a bezpečnost obsluhy. Na lisovací hlavě je připevněn hydraulický válec, na jehož 

pístnici je upevněna lisovací deska. Do komor se vkládá materiál určený k lisování. Součástí 

je také háček („harpuna“), který slouží k manipulaci s vázací páskou nebo motouzem při 

převazování balíku slisovaného materiálu a stojan, na který se zavěšuje nebo pokládá vázací 

materiál. Tento stojan je uzpůsoben jak pro cívky, které se odvíjejí z vnějšího obvodu, tak pro 

cívky, které se odvíjejí ze středu. Lisovaný materiál (odpad) je vkládán do komory lisu ručně 

obsluhou. Po slisování odpadu do balíku požadované velikosti obsluha balík převáže a ručně 

nebo pomocí ručního vozíku („rudl“) tento vyjme z komory lisu.  

 
                         Obr. 3 – Lis  L5 – 2 vertikální balíkovací lis dvoukomorový 

10 

2 
9 1 

3 

7 

6 5 

4 

8 
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Tab. 2 Rozbor celků dílčích sestav 

·      svařen z ohýbaných a uzavřených 

ocelových profilů                                           

·      součástí rámu je vedení lisovací hlavy         

·      rám je opatřen čtyřmi nohami s možností 

výškového nastavení pro přesné ustavení lisu na 

nerovném povrchu

·      svařena z ocelových profilů a plechů

·     opatřena čtyřmi rolnami, umožňujících

horizontální pohyb lisovací hlavy ve vedení

·      na lisovací hlavě je upevněn hydraulický

válec s lisovací deskou, hydraulický agregát a

elektrický rozvaděč s ovládacími prvky

·       pohon pojezdu lisovací hlavy ruční obsluhou

Část DodavatelRozbor celků dílčích sestav pro montáž

1 - Rám stroje:

2 - Lisovací hlava:

kooperace

kooperace

kooperace

kooperace

kooperace

vlastní výroba

kooperace

kooperace

kooperace

kooperace

8 – Hydraulický 

válec s lisovací 

deskou

6 – Západka 

ovládací páky

10 – Stojan vázacího 

materiálu

·      vyvozuje vertikální pohyb lisovací desky a

lisovací sílu

9 – Elektrický 

rozvaděč 

s ovládacími prvky

·      je přišroubován na rámu lisu (lisovací hlavě)

·      s hydraulickým obvodem lisu je propojen

hydraulickými hadicemi

·      je přišroubován na rámu lisu (lisovací hlavě)

·      zajišťuje stažení slisovaného balíku vázacím

materiálem

7 – Hydraulický 

agregát

·      svařena z ocelových ohýbaných profilů a

plechů

·      připevněna na pístnici hydraulického válce

5 – Ovládací páka 

aretace dveří

3 – Otočná bočnice 

komory

·      zajišťuje dveře lisu a otočnou bočnici

v uzavřené poloze

·      svařena z ohýbaných a uzavřených

ocelových profilů

4 – Dveře lisu

·      svařeny z ocelových ohýbaných profilů a

plechů

·      tvoří součást komory, uloženy na dvou

pantech ve středu rámu

   ·      dveře komory se otvírají do boku

·       svařena z ocelových profilů                      

·       tvoří součást komory, uložena na dvou 

pantech
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     Pro snadné vyjímání balíků slisovaného materiálu je vždy jedna z bočnic každé komory 

uložena otočně v pantech. Po natočení této bočnice dojde k uvolnění balíku v pracovním 

prostoru lisu. Dveře a otočné bočnice komor jsou v uzavřené poloze aretovány ovládací 

pákou, která je zajištěna západkou. Jako přídavné zařízení lisu lze objednat jednu nebo více 

přídavných komor, které se napojují vedle sebe k samotnému lisu. Je také možné vzájemně 

propojovat jednotlivé lisy mezi sebou (nutná konzultace s výrobcem zařízení). Firma LUX 

spolupracuje s celou řadou různých dodavatelů a na sestavení lisů nepoužívá jen svou výrobu, 

ale některé součásti lisů si nechává vyrábět od kooperace. Celý lis je popsán na Obr. 3 a 

rozbor jeho částí dílčích celků proveden v Tab. 2.   

 

 

Hydraulický agregát 

 

 Je přišroubován na rámu lisu (lisovací hlavě) 

 S hydraulickým obvodem lisu je propojen hydraulickými hadicemi. 

 

 

 

 

1 – nádrž  

2 – elektromotor  

3 – ventilový blok 

4 – elektromagnet šoupátka 

rozváděče 

5 – přepouštěcí ventil 

6 – příruba hydr. agregátu 

7 – víčko nádrže, plnící otvor 

                      Obr. 4 Hydraulický agregát 

 

 

Funkce: 

     Zubové čerpadlo poháněné elektromotorem dodává hydraulický tlakový olej pod 

pracovním tlakem přes ventilový blok do okruhu hydraulického válce lisovací jednotky. 

Z nich jde olej zpět do nádrže přes filtr, který je integrován do nádrže. 

 

 

5 2 

3 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
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1.5  Popis současného stavu montáže lisovací techniky 

 

     Jelikož se jedná o velké a těžké stroje (hmotnost montovaných lisů se pohybuje od 300 kg 

do několika tun) probíhá celá montáž na jednom pracovišti a montéři se kolem sestavování 

lisu pohybují. V tomto případě nejde tedy o žádnou montážní pohyblivou linku, ale o 

stacionární pracoviště. Současné pracoviště je vidět na obrázku č. 5. Pracovníci montáže 

používají při instalaci velkých a těžkých součástí mostový jeřáb do 16 000 kg., který je 

součástí nové haly. Jako další dopravní a přemísťovací prostředek pro manipulaci 

s používanými díly a montovaným lisem je používán vysoko zdvižný vozík motorový nebo 

paletový vozík. 

Vlastní montáže se zúčastňují tři pracovníci, vždy alespoň jeden z nich musí být elektrikář. 

Samotná montáž a zapojení elektrických zařízení často zabere stejné nebo i větší množství 

času, než mechanická montáž celého lisu viz Tab. 3 Technologický postup. 

      Na montážním pracovišti musí být veškeré díly, nářadí, kapaliny a další přípravky, ze 

kterých je celý lis sestrojen. Systém této montáže je náročný i na vlastní pracovníky montáže, 

kteří zapojují celý stroj od mechanického sestrojení, až po vlastní balení. Při takto rozsáhlém 

sortimentu lisů je potřeba velké znalosti všech částí lisu od mechanické práce, elektrického 

zapojení až po znalosti hydrauliky, zprovoznění a nastavení stroje. Z tohoto důvodu je zde 

také obtížná zastupitelnost pracovníků v případě jejich nemoci, dovolené, nebo zvýšení 

výroby při náhlém nárůstu objednávek. 

 

 

Obr. 5 Současné pracoviště montáže 
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2. NÁVRH VARIANT NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ MONTÁŽE 
 

     Každý montážní systém lze charakterizovat především jeho věcnou, časovou a prostorovou 

strukturou, tj. rozčleněním montáže z hlediska její časové a technologické návaznosti, 

časovým a výkonovým využitím pracovních sil, prostředků, energie a prostorovým 

uspořádáním jednotlivých MC (montážních celků), objektů a pracovišť. Časová a prostorová 

struktura montážního systému vychází v podstatě ze složitosti, velikosti a množství 

montovaných výrobků a je dána vždy určitou technicko-organizační formou. Nejčastěji jsou 

montáže rozdělovány na montáže [1]:  

 

2.1  Analýza montážních pracovišť z hlediska 

technickoorganizačních podmínek: 

 

 Stacionární montáž soustředěná  

 

     Využívá se při montáži velmi těžkých a rozměrných strojů. Montáž se provádí 

z jednotlivých součástí na jednom pracovním místě (na podlaze, montážním roštu) jednou 

(stejnou) skupinou pracovníků. Montáž se obvykle provádí podle rámcových montážních 

postupů bez podrobného časového ohodnocení. Pracoviště je vybaveno zámečnickými stoly, 

stolními a sloupovými vrtačkami a dvoukotoučovými bruskami. 

Tato forma organizace montáže má snad jednu výhodu, a to, že není ovlivněna změnou 

výrobního programu [1].  

 

 Nevýhod má více:    

- značné nároky na kvalifikaci pracovníků, 

- velké nároky na plochu pracoviště (odkládací prostory pro jednotlivé části), 

- dlouhá průběžná doba, atd. 

 

Obr. 6 Schéma stacionární montáže soustředěné [8] 
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 Stacionární montáž rozčleněná 

 

     Spočívá především v rozčlenění výrobku na jednotlivé montážní skupiny. Jednotlivé 

skupiny pracovníků provádí určité montážní práce na jednom místě (např. předmontáž) a pak 

přejdou na další pracoviště k provedení stejné práce, další parta provádí pak na těchto 

pracovištích konečnou montáž. Zlepšuje se zde tedy dělba práce, více se využívá specializace 

pracovníků, snižuje se průběžná doba a zlepšuje se organizace práce. 

 

 

Obr. 7 Schéma stacionární montáže rozčleněné [8] 

 

 Pohyblivá montáž předmětná (řadová)  

 

     U všech forem pohyblivé montáže probíhá montáž celků (nebo výrobků) současně 

v několika operacích dělníkem nebo skupinou dělníků. Během montážního procesu se 

pohybují montované celky od jednoho pracoviště ke druhému ve smyslu technologické 

posloupnosti. Řadová forma – jako nejjednodušší forma pohyblivé montáže  - vyžaduje pouze 

uspořádání univerzálně vybavených pracovišť předmětně ve smyslu montážního postupu. 

Jednotlivá pracoviště nejsou časově vyvážená a této formy se využívá pro více předmětnou 

montáž [1].  

 

Obr. 8 Schéma pohyblivé montáže předmětné [8] 
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 Linková montáž (asynchronní)  

 

     Má podrobnější rozčlenění montážních celků do operací; pracovní tempo na jednotlivých 

pracovištích však není zkoordinováno časově. Využívá se opět tam, kde montujeme větší 

sortiment výrobků [1]. 

 

 

Obr. 9 Schéma pohyblivé linkové montáže [8] 

 

 Proudová montáž (synchronní)  

 

     Je nejdokonalejší formou pohyblivé montáže. Linka je většinou jedno předmětná, 

s vysokým stupněm mechanizace práce a předem určenou kapacitou odváděných výrobků. 

Před projektováním proudové montáže je nutno zpracovat podrobný časový rozbor 

technologie montáže, s cílem dosažení požadované synchronizace. Při tom využíváme: 

- členění, slučování a přesouvání operací (úseků a úkonů), 

- návrhy přípravků, nových technologií a nářadí, 

- mechanizace a automatizace, 

- zásobníků, 

- přecházení dělníků na vedlejší pracoviště, atd. 

 

 

 

Obr. 10 Schéma pohyblivé montáže proudové [8] 
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Tato forma organizace montáže přináší: 

 

- snížení rozpracovanosti výroby, 

- rytmickou práci, bez hromadění součástí mezi pracovišti, 

- vysokou produktivitu práce, 

- specializování pracovníků 

- zkrácení průběžné doby, 

- krátký manipulační tok materiálu, atd. 

 

     Návrh těchto montážních pracovišť do velkých podrobností. Tak například součásti nářadí 

ukládáme dle pořadí jejich využívání, v nejvhodnější poloze pro jejich uchopení. Speciální 

zásobníky podávají další součást vždy do stejného místa. Montážní přípravky umožňují 

snadnou montáž a naklánění výrobku do nejvhodnější polohy [1].  

 

K manipulaci při montáži na lince je možno využít: 

 

- kolejových vozíků posouvaných ručně, mechanicky, pneumaticky atd., 

- pásového nebo článkového dopravníku, 

- závěsného dopravníku, 

- lanového dopravníku, 

- válečkové tratě, 

- skluzu,  

- otočného stolu, atd. 

-  

Při rytmické (linkové, proudové) montáži vypočítáváme rytmus montáže (tj. průměrný 

časový interval mezi výrobou dvou po sobě následujících montážních celků) nejjednodušeji 

ze vzorce: 

 

 
N

TT
taktt zd  , [2] 

 

kde   t … takt, 

 dT … délka plánovaného období (směna, měsíc, rok) v časových jednotkách [h] 
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 zT … suma všech ztrátových časů za dobu dT  [h] 

 N … množství výrobků, které má být za dobu dT vyrobeno [ks] 

 

 

Obr. 11 Charakteristiky jednotlivých druhů montáže z hlediska mechanizace a automatizace 

[8] 

 

Stručný souhrn poznámek, zásad a pouček k projektování montáže: 

 

- Montážní operace ve strojírenství jsou stále ještě nedokonale propracované, převážně 

s ruční prací. 

- Náklady na vývoj a výrobu jednoúčelových montážních zařízení jsou vysoké. 

Rentabilní jsou obvykle jen v hromadné výrobě. 

- Při větších sériích a složitých výrobcích dělíme montáž na více linkových pracovišť; u 

nižších typů výroby je výhodnější montovat celý výrobek na jednom stabilním 

pracovišti. 

- Při pohyblivé montáži by měla být cesta montovaného celku i jeho základních dílů co 

nejkratší, bez křížení cest. 

- Zkrácení montážních prací docílíme také vhodným vybavením pracovišť nářadím a 

jeho umístěním v blízkosti místa použití. 

- Tělesnou námahu při montážních pracích odstraníme volbou vhodného přípravku, 

polohovadla, manipulačního zařízení, montážní jámy, apod. 
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- Duševní námahu pracovníka při pásové výrobě, (monotónní opakování několika málo 

úkonů) řešíme automatizací nebo zvýšením počtu prováděných operací za cenu, že 

některé pracoviště pak budou zdvojená. 

- Při linkovém způsobu montáže je nutno do podrobnosti zpracovat i organizaci. Je 

nutno projektovat i pravidelné zásobování každého montážního pracoviště materiálem, 

nářadím atd. Potřebné sklady umísťovat v operativní návaznosti na obsluhované 

pracoviště. 

- I u složitých a pracných výrobků se snažíme pokud možno stanovit takt montážní 

linky tak, aby na konci pracovní směny byl výrobek hotový 

- Při linkové montáži musíme řešit možnost odstavení výrobku z linky, aby při jeho 

zdržení na některém pracovišti nemusela stát celá linka. 

- Funkční kontrolu, popř. zkušebnu, umísťujeme v blízkosti zkušebny (na které byla 

nutnost opravy zjištěna). Totéž platí o umístění zbývajících operací, jako jsou např. 

povrchové úpravy, konečné dovybavení, expedice apod.  

- Montážní pracoviště je nutno řešit i z hlediska světla, tepla, hluku, škodlivin atd. 

- Robotizace proniká do oblasti montáže pomaleji než v profesi obrábění, tváření. Zatím 

se robot uplatňuje při provádění operací s málo složitými pohyby, jak např. vkládání 

součástí, jejich sešroubování apod. [3]. 

 

 

2.2  Vlastní rozmístění pracoviště  

 

     Na nové rozmístění pracoviště montáže je k dispozici plocha o výměře cca 24 x 18 m, což 

je asi půlka části výrobní haly. Na tomto prostoru se bude nacházet montážní pracoviště, ale 

zároveň by zde měly být umístěny také díly a součásti, ze kterých se bude vyráběný lis 

montovat. Většina lisů se vyrábí přímo na objednávku od zákazníka a firma se je snaží po 

montáži hned expedovat k zákazníkovi.  

     Tok materiálu, je znázorněn na Obr. 13. Rozbor toku materiálu je důležitý všude tam, kde 

částí výrobního procesu je pohyb materiálu. Nesprávným rozmístěním technologických 

pracovišť s daným výrobním procesem může mít za následek, že již v projektu se způsobí 

uživateli zbytečné trvalé režijní náklady, které se po zaběhnutí výroby velice obtížně snižují. 

Zpravidla souvisí s přemísťováním technologických pracovišť. 
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     Tok materiálu ve výrobním procesu představuje složitý průběh od jeho vstupu do závodu 

až po expedici hotových výrobků. 

     V současné době se celá montáž odehrává na jednom sdruženém pracovišti, které musí 

obsahovat veškeré nářadí a pracovníci musejí znát montáž celého lisu včetně elektrických a 

hydraulických zapojení a zprovoznění. Všechny díly, ze kterých je lis montován jsou 

rozmístěny různě kolem celého pracoviště.  

     Montáž provádějí tří vyškolení zaměstnanci na jednom pracovišti. Po montáži je lis 

podroben zatěžkávací zkoušce. Při této zkoušce je do lisu vložena pružina a je nastaven na 

hodinový interval stlačování pružiny. Tuhost pružiny je různá v závislosti na velikosti 

lisovacího tlaku. Dalším krokem je balení a expedice, baleny jsou jen lisy menších velikostí a 

to do smršťovací fólie. Následně jsou umístěny ve skladovacím prostoru nebo rovnou 

přepravovány k zákazníkovi. U větších lisů, které se skládají z kontejneru, vlastního lisu a 

vyklápěcího zařízení je demontováno vyklápěcí zařízení a jiné části stroje, které nejsou složité 

na opětovnou montáž. Lis a vyklápěcí zařízení se následně vloží do kontejneru, ve kterém je 

přepravován. Tato demontáž se provádí z důvodu snížení ceny za dopravu lisu a kontejneru 

zvlášť při dopravě k zákazníkovi.  

 

 

Obr. 12 Prázdná hala 
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2.3  Rozbor materiálových toků 

 

     Pro manipulaci s materiálem (dále jen MM) z hlediska souhrnu operací v přepravě, 

nakládce, vykládce a překládce, dále pak skladování, balení, měření a počítání kvantity a 

expedice je nezbytné dodržovat následující zásady: 

 navrhnout dopravní cesty pokud možno přímé bez zbytečného křížení a 

zpětných pohybů 

 vyloučit zbytečné manipulační činnosti s materiálem – zmenšuje se objem 

manipulačních výkonů. Integrovat v max. míře manipulační činnosti od 

nákupu materiálu, manipulaci ve výrobě až po expedici pro zabezpečení 

koordinovaného materiálového a informačního toku. 

 zajistit při návrhu MM rytmičnost, nepřetržitost a plynulost – zejména u 

výrob vyšší sériovostí tzn. sladit výkon manipulačních a technologických 

zařízení 

 zvýšit mechanizaci prací při MM – se zaměřením na odstranění zdravý 

škodlivých, nebezpečných a namáhavých prací, ale také s ohledem na zvýšení 

produktivity práce. 

 

     Materiálový tok chápeme jako pohyb materiálu (surovin, polotovarů, rozpracovaných dílů, 

subdodávek apod.), který spojuje jednotlivé výrobní etapy nebo operace. Materiálový tok ve 

strojírenství je především ovlivněn: 

 Technologickou složitostí výrobků, jejich rozměry a hmotností 

 Rozsahem sortimentu vyráběných součástí a jejich sériovostí a opakovatelností 

Manipulace s materiálem v rámci strojírenského závodu lze rozdělit na:  

 Meziobjektovou – např. mezi kovárnou, obrobnou, montáží 

 Objektovou, která se dále rozděluje na: 

- mezioperační, která se uskutečňuje mezi jednotlivými pracovišti v rámci 

uspořádaného výrobního procesu 

- operační – (technologická), která je zaměřena na manipulační činnosti 

jedné operace, mezi vstupem a výstupem z pracoviště   
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     manipulace a skladování materiálů má stále větší význam a její řešení vyžaduje komplexní 

posouzení nejen z hlediska prostoru, času a funkčních vazeb, ale také koordinaci a integraci 

činností začleněných do informačních toků, především v otázkách řízení a kontroly 

manipulace a skladování [1].  

 

Obr. 13 Tok materiálu 
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     Výchozím podkladem pro rozbor materiálového toku je technologický postup. Účelné 

řešení výroby úzce souvisí s optimálním řešením materiálového toku i vybavením pracoviště.  

 

Technologický postup při montáži balíkovacího lisu je zpracován v Tab. 3.  

 

Tab. 3 Technologický postup 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

 

MONTÁŽ BALÍKOVACÍHO LISU L5 - 2 

 

Č. Popis práce Čas mt  [min] 

1 Složení komory, montáž dveří, centrální čep 140 

2 Montáž zarážek a dalšího příslušenství 50 

3 Montáž hydraulického válce 55 

4 Osazení lisu agregátem s čerpadlem 70 

5 Napojení hadic na válec 40 

6 Osazení ochranných manžet a šroubení 5 

7 Elektro 582 

8 Seřízení lisu bez lisovací desky (dorazy) 12 

9 Montáž lisovací desky 15 

10 Naplnění provozními kapalinami 10 

11 Nastavení dorazů a celkové seřízení lisu 19 

12 Zatěžovací zkouška 60 

13 Výstupní kontrola 15 

14 Protokol o závěrečné kontrole lisu 5 

15 Protokol o elektrické revizi 5 

16 Balení a expedice 15 

 

Celkový čas operací mt  [min] 1098 

 

Časy mt  vyjádřené v tabulce č. 3 jsem získal z interních podkladů firmy LUX. 
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2.4  Kapacitní propočty  

 

2.4.1 Časové fondy 

 

     K určení potřebného množství pracovišť, strojů a dělníků potřebujeme znát jejich časové 

možnosti (disponibilní kapacitu), kolik hodin v roce mohou pracovat. Hovoříme zde o tzv. 

efektivních fondech, které jsou jiné pro ruční pracoviště, stroj a dělníka. Při výpočtech 

vycházíme z kalendářního roku a počtu pracovních dnů. 

     Roční fond ručního pracoviště v jedné směně (zámečnický stůl) je stejný jako celkový 

roční počet pracovních hodin ve směně. U ručního pracoviště tedy nepočítáme s jeho 

odstavením na opravy (odečítáme jen soboty a neděle: 

 

 

Efektivní časový fond dělníka rE [5] 

 

GCBADE rr   

 

32012104365 rE  

 

rE  = 226 dnů 

 

Tab. 4 Označení a jednotky  

 

 označení jednotka 

Počet dní v roce 
rD  365 dnů 

Počet sobot a nedělí A 104 dnů 

Počet placených svátků B 12 dnů 

Dny dovolené C 20 dnů 

Dny způsobené pracovní neschopností G 3 dny 

 

 

 

Využitelná kapacita pracoviště 

 

 100/1 zgshEE dese   
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Tab. 5 Označení a jednotky 

 

 označení jednotka 

Počet pracovních hodin za směnu h 7,5h 

Směnnost pracoviště s 1 

Počet zaměnitelných pracovišť g 1 

% časových ztrát (5-10 %) z 6 

 

 

 100/61115,7226 seE  

 

seE  =5390 h/rok 

 

 

 

Pro nepohyblivou montáž je cílem určit počet montážních pracovišť [5]: 

 

pse

mp
SE

K
n


    




m

j

r TQK
1

  m   ….  počet druhů výrobků 

 

 

kde:  mpn   …. počet montážních pracovišť 

 rQ    …. plánované množství výrobků za rok v ks 

 T     …. pracnost  montovaných výrobků v N hod 

seE   …. využitelný roční pracovní fond dělníka v hod. 

 pS    …. směnnost pracoviště 

 K    …. přepočtené množství potřebné kapacity 

 

po konzultaci s obchodním oddělením LUX-PTZ s.r.o., firma na letošní rok počítá nejméně se 

stejným počtem vyrobených kusů jako v roce 2011. Ve výpočtu tedy vycházím z Tab. č. 1 

Typ a počet vyrobených lisů za rok 2011, uvedené v kapitole - Rozbor výrobního programu a 

následný výběr představitele. Dále musí být uvedena T  - pracnost montovaných výrobků 

v hodinách, která je u každého lisu jiná.  
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Tab. 6 Výpočet přepočteného množství potřebné kapacity 

 

Typ 

Pracnost 
montovaných výrobků 

v [hod] 

Plánované 
množství výrobků v 

ks/rok 

Přepočtené 
množství potřebné 

kapacity 

 T  rQ    K  

L3VK 15,1 50 755 

L5VK 13,2 40 528 

L5 - 2 18,3 70 1281 

SL 900 41 20 820 

SL 1300 41 16 656 

SL 1300 H 61 25 1525 

SL 2000 72 10 720 

LK 20 - V 42 10 420 

LK 20 - K 42 18 756 

L 30 - 1 64 6 384 

L 30 - 2 64 25 1600 

L 50 - 1  70 2 140 

VZ  11,8 12 141,6 

VZ 303 11,8 13 153,4 

VZ 305 24 3 72 

VZ 222 12 3 36 

    
 K = 9988 hod 

 

 

potom:   ištěpranmp cov2853,1
15390

9988



                

 

z výpočtu jsem zjistil, že na jednosměnný provoz musí být vytvořena minimálně dvě 

pracoviště montáže. Nebo jedno pracoviště, které by muselo být v provozu na dvě směny. 
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2.4.2 Montážní plocha 

 

RLm FFF      [2]  LLL PfF       [2]   RRR PfF      [2] 

 

kde mF  … montážní plocha [ 2m ] 

 LF  … půdorysná plocha, kterou zabírá lis [ 2m ] 

 RF  … půdorysná plocha pro ruční montážní práce [ 2m ] 

 Lf  … měrná plocha pracoviště lisu [ 2m /lis] 

 Rf  … měrná plocha ručního montážního pracoviště [ 2m /ruční pracoviště] 

 LP  … počet montovaných lisů na jednom pracovišti [ks] 

 KP  … počet montážních pracovišť [ks] 

  

Pokud nemáme k dispozici katalogy a normy, stanovující měrnou plochu pracoviště (např. u 

nového jednoúčelového zařízení), stanovíme si tuto plochu z půdorysného rozměru stroje [2].  

 

Tab. 7 nejčastější používané hodnoty měrných ploch pro strojní a ruční pracoviště [1] 

Velikost výrobku Malý Střední Velký 

Druh výroby Sériová Malosériová Kusová 

 strojmSm

2  12 - 20 25 - 35 40 - 70 

 místonípramSm cov2  16 - 25 30 - 45 45 - 75 

 

Velikost montážní plochy, kterou potřebuje jedna montovaná jednotka, včetně odkládacích 

ploch jsem určil z půdorysu montovaného lisu L5 – 2, Obr. 15. 

 
 

Obr. 14 Skutečné rozměry lisu 
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Obr. 15 Manipulační prostor potřebný před lisem 

 

Velikost montážní plochy jednoho pracoviště montáže lisu L5-2  jsem určil na 85 2m . Plocha 

pracoviště odpovídá velikosti měrných ploch udávané v Tab. 7 a z důvodu montáže různé 

velikosti lisů bude plocha mírně naddimenzovaná. Detailnější rozmístění plochy je na Obr. 

16.  

 
Obr. 16 Montážní plocha jednoho pracoviště 
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Obr. 17 Montážní hala 

 

 

 

Obr. 18 Plocha určená pro montáž 
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2.5  Zobrazení metodou S. L. P. 

 

     Metodu sestavil Richard Muther a nazval ji „Systematic Layout Planning“, což v překladu 

znamená „systematické projektování“. Metoda je založena na principu, že místa s největším 

vzájemným vztahem musí ležet co nejblíže. Základem pro tuto metodu je tabulka vztahů 

uvedená na obr. 19. Tabulka vztahů ukazuje vzájemné vztahy jednotlivých činností. Stanový 

také důležitost vztahu. Činnosti jsou uvedeny v řádku 1 až 4. Každý řádek činností je v první 

části lomen nahoru i dolů pod úhlem 45°. Tam, kde klesající řádek 2 protne stoupající řádek 

4, je zaznamenán požadovaný vztah činností 2 a 4. V horní polovině okénka je označena 

hodnota důležitosti vztahu písmenem, ve spodní polovině pak zdůvodnění. Zdůvodnění 

potřeby blízkosti je uvedeno v Tab. 8.  

 

Tab. 8 Hodnoty blízkosti a barevného vyjádření 

 

HODNOTA BLÍZKOST BARVA VYJÁDŘENÍ 

A ABSOLUTNĚ NUTNÁ ČERVENÁ 4 PŘÍMKY 

E EMINENTNĚ NUTNÁ ORANŽOVÁ 3 PŘÍMKY 

I DŮLEŽITÁ  ZELENÁ 2 PŘÍMKY 

O OBVYKLÁ MODRÁ 1 PŘÍMKA 

U NEVÝZNAMNÁ - nespojeno 

X NEŽÁDOUCÍ HNĚDÁ 1 VLNOVKA 

 

Tab. 9 Grafické značky 

 

ZNAČKA BARVA DRUH ČINNOSTI 

  ČERVENÁ MONTÁŽNÍ OPERACE 

  ZELENÁ VÝROBNÍ OPERACE 

  ORANŽOVÁ DOPRAVA 

  ORANŽOVÁ SKLADOVÁNÍ 

  MODRÁ KONTROLA 

  MODRÁ SLUŽBY 

  
HNĚDÁ ADMINISTRATIVA 
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HODNOTA BLÍZKOSTI 

 

    
                       Obr. 19 Tabulka vztahů 

 

 

 

 

                                                         HODNOTA BLÍZKOSTI 

 

 

 

 

Tabulka vztahu činností je překreslena do přehledného diagramu – schéma vztahů činností 

Obr. 20, Z tohoto důvodu je Tab. 8 doplněna o symbolické označení ve sloupci 3 a 4. Další 

vhodné grafické značky jsou v Tab. 9 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Schéma vztahů činností 

DŮVOD BLÍZKOSTI 

1 SLED OPERACÍ 

2 NALÉHAVOST 

3 VHODNOST 

4 HLUK 

2 

1 

3 

 

4 

6 

5 
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2.6  Návrh nových variant rozmístění 

 

Způsob hodnocení variant řešení 

     Jako způsob pro určení nejvhodnější varianty bylo použito multikriteriální hodnocení. 

Jedná se o zhodnocení navržených variant z pohledu několika hlavních kritérií. V mém 

případě 5 hlavních kritérií výběru, které u každé navržené varianty obdrží svoji hodnotu 

v rozmezí 1 – 10 bodů. Každé z uvedených pěti kritérií má vlastní váhu (důležitost) a to 

v rozmezí 1 – 5. Výsledek tedy odpovídá součinu dosažených bodů a váhy daného kritéria. 

Varianta, která ve výsledku obdrží nejvíce bodů, bude nejpříznivější. Tato varianta bude 

následně detailněji rozpracována.  

Tab. 10 Kritéria hodnocení 

 

Kritérium Váha 
Název 

kritéria 
Upřesnění a popis kritéria 

K1 5 
Náročnost 

zásobování 

materiálem 

Kritérium K1 hodnotí přístupnost míst pro 

zásobování dílny materiálem, varianta 

s nejjednodušší přístupností pro zásobování 

bude hodnocena nejvíce body.  

K2 5 
Možnost 

rozšíření 

pracoviště 

Kritérium K2 hodnotí jak velká je možnost 

rozšíření pracoviště, varianta s možností 

nejvhodnějšího rozšíření bude hodnocena 

nejvíce body. 

K3 4 
Návaznost 

jednotlivých 

operací 

Kritérium K3 hodnotí vhodné rozmístění 

pracovních ploch pro navazující operace, 

nejvíce bodů tedy připadne variantě 

s nejjednodušší a nejkratší manipulační 

vzdáleností.  

K4 3 Bezpečnost 

provozu 

Kritérium K4 hodnotí bezpečnost provozu dílny 

vzhledem k tomu, že se zde montují těžké 

stroje. Dále řeší situování vzhledem 

k dopravním cestám a dalším potenciálním 

nebezpečím. 

K5 3 
Podmínky a 

prostředí 

Kritérium K5 hodnotí vhodnost pracovního 

prostředí k zaměstnancům, hluk, přístup 

denního světla… Nejvíce bodů dostane 

nejvhodnější pracoviště. 
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2.6.1 Navrhování montáže  

 

     Montáž je jednou z posledních částí výrobního procesu. V ní se obvykle projeví všechny 

organizační, technické i výrobní nedostatky předchozích etap. Určení umístění montáže se 

rozhoduje po návrhu optimálního technologického toku a vyhodnocení technologických, 

dopravních a ostatních vazeb.  

 

Uspořádání montážních pracovišť 

 

     Pracoviště musí být uspořádáno a vybaveno tak, aby pracovník mohl podávat co největší 

výkon při minimální námaze fyzické i psychické. Proto hlavně při projektování montážních 

pracovišť vyšších typů výrob řešíme kromě technologických, manipulačních a organizačních 

problémů i podmínky a požadavky z oblasti psychologie, fyziologie, antropometrie, estetiky, 

atd. 

 

 Při projektování montážních pracovišť se zaměříme na:  

 

- umístění montáže: na podlaze dílny, na pracovním stole, na dopravníku, apod. 

- přístupnost k montovanému celku: jednostranná, dvoustranná, čtyřstranná  

- manipulační zařízení: žádné, minimálně jedno 

- pracovní poloha pracovníka: sedí, stojí 

 

 

2.6.2 Montážní pracoviště  

 

     Montážní pracoviště pro kusovou výrobu těžkých kusů se podstatně liší od pracoviště 

montáže hromadné výroby malých výrobků. Montážní pracoviště kusové výroby je obvykle 

projektováno jako univerzální pracoviště s poměrně chudým vybavením (základní nářadí 

regály s univerzálními přípravky, zámečnické stoly, strojní a sloupová vrtačka, 

dvoukotoučová bruska svařovací agregát, montážní plošiny, sloupové jeřáby apod.) 

     U vyšších typů výroby je montáž rozčleněna na řadu operací, pracovní místa jsou obvykle 

vybavena i speciálními jednoúčelovými stroji a zařízeními [2]. 
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VARIANTA A 

     Návrh varianty A, vychází ze snahy vytvořit dvě samostatná pracoviště montáže, z důvodu 

různé velikosti montovaných lisů. Z návrhu je patrno, že v případě potřeby (montáž většího 

počtu lisů na jednou, příp. montáž nebo repase velkého lisu) je možnost rozšíření montážního 

pracoviště č. 2 do pravé části haly. V této variantě se počítá s tím, že celý lis bude 

zkompletován na jednom místě a bude zde docházet k přecházení a střídání zaměstnanců, 

kteří montují elektrické a mechanické části lisu mezi jednotlivými pracovišti. Díky dobré 

přístupnosti od  vstupních vrat, přes něž se přivážejí díly z kooperace na jednotlivá pracoviště, 

je v této variantě zásobování materiálem velmi výhodné a jednoduché. Další výhodou tohoto 

rozmístění je vhodné umístění skladu hotových lisů v blízkosti výstupních vrat a jeho možné 

rozšíření do pravé části. Obě pracoviště mají dobré pracovní podmínky a prostředí, přístup 

k dennímu světlu. U prvního pracoviště jsou mírně zhoršené podmínky díky blízkosti 

zkušebny. Jako řešení by byla možnost použít nižší protihlukovou stěnu, která by hluk 

částečně pohltila.  

 
 

Obr. 21 Grafický návrh – VARIANTA A 

 

Výhody: 

 

 Dvě samostatná a na sobě nezávislá pracoviště montáže 

 Možnost rozšíření pracoviště montáže č. 2 do pravé části haly 
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 Zásobování materiálem na paletách v blízkosti vstupu  

 Krátká manipulační vzdálenost montáž – zkušebna – balení – skladování 

 Sklad umístěn v blízkosti výstupních vrat 

 Možnost rozšíření skladu do pravé části haly 

 Pracovní podmínky a prostředí 

 

 

Nevýhody: 

 

 Zkušebna (vydává hluk) je v blízkosti montáže 

 Přecházení a pohyb zaměstnanců 

 Na každém pracovišti musí být kompletní vybavení pro montáž 

 

 

Tab. 11 - HODNOCENÍ VARIANTY A 

 

VARIANTA A 

Kritérium Váha Body Celkem 

K1 5 8 40 

K2 5 8 40 

K3 4 8 32 

K4 3 7 21 

K5 3 7 21 

  
∑ 154 

 

 

 

VARIANTA B 

 

     U varianty B je pracoviště montáže rozděleno na dvě části. Na prvním pracovišti probíhá 

 montáž mechanických částí lisu. Na druhém pracovišti dochází k zapojení a zprovoznění 

elektrických a hydraulických dílů, doplnění kapalin, oživení a celkovému nastavení lisu. 

V této variantě tedy nedochází k přecházení zaměstnanců mezi pracovišti, ale musí se 

přesunout vlastní lis po mechanické montáži na montáž elektrickou a hydraulickou. 

Zásobování materiálem je opět velmi výhodné a jednoduché díky blízkosti vstupních vrat. 

Z hlediska pracovního prostředí a pracovních podmínek je rozmístění pracoviště shodné 
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s variantou A, je zde však menší nebezpečí úrazu, protože zaměstnanci zůstávají na svém 

pracovišti a nemusí přecházet z jednoho pracoviště na druhé.  

 

 

Obr. 22 Grafický návrh – VARIANTA B 

Výhody: 

 

 Zásobování materiálem na paletách v blízkosti vstupu 

 Větší bezpečnost 

 Navazující a krátká manipulační vzdálenost materiálového toku 

 Sklad umístěn v blízkosti výstupních vrat 

 Možnost rozšíření skladu do pravé části haly 

 Pracovní podmínky a prostředí 

 

Nevýhody: 

 

 Zkušebna (vydává hluk) je v blízkosti montáže 

 Menší variabilita montážního pracoviště 

 Nutnost přepravovat lis mezi pracovišti montáže 

 Malá plocha pracoviště při montáži většího počtu lisů 
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Tab. 12 - HODNOCENÍ VARIANTY B 

 

VARIANTA B 

Kritérium Váha Body Celkem 

K1 5 8 40 

K2 5 5 25 

K3 4 8 32 

K4 3 9 27 

K5 3 7 21 

  
∑ 145 

 

VARIANTA C  

     Třetí varianta je navržena jako kombinace dvou předchozích variant. Na pracovišti 

montáže č. 1, dochází ke kompletní montáži lisu včetně zapojení elektroinstalace, 

hydraulických zařízení, nastavení a oživení montovaného lisu. Druhé pracoviště je rozděleno 

na mechanickou a elektrickou a hydraulickou montáž. Zásobování materiálem a díly 

z kooperace je opět velmi výhodné. Pracovní podmínky a prostředí jsou u prvního pracoviště 

zhoršené blízkostí zkušebny a u druhého pracoviště není přístup k přirozenému dennímu 

světlu. 

 

Obr. 23 Grafický návrh – VARIANTA C 
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Výhody: 

 

 Zásobování materiálem na paletách v blízkosti vstupu 

 Výhodný materiálový tok 

 Sklad umístěn v blízkosti výstupních vrat 

 Možnost rozšíření skladu do pravé části haly 

 

Nevýhody: 

 

 Nemožnost rozšíření pracoviště montáže při větším počtu kusů 

 Zkušebna (vydává hluk) je v blízkosti montážního pracoviště č. 1 

 Horší pracovní podmínky a prostředí  

 

Tab. 13 - HODNOCENÍ VARIANTY C 

 

VARIANTA C 

Kritérium Váha Body Celkem 

K1 5 9 45 

K2 5 5 25 

K3 4 9 36 

K4 3 9 27 

K5 3 6 18 

  
∑ 151 
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3. VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ MONTÁŽE  

 

     Dispoziční řešení strojů a zařízení nebo výrobních středisek apod. je jednou z důležitých 

činností při návrhu technologického projektu jak nově navrhovaných, tak racionalizovaných 

výrobních procesů a systémů. Při řešení těchto úloh hledáme optimální rozmístění výrobních 

strojů, provozů nebo středisek s ohledem na minimalizaci materiálových toků. Rozmístění 

výrobního zařízení ve vymezeném prostoru je však závislé na řadě podmínek, z nichž 

nejdůležitější podmínky jsou: 

 Technologické – např. hmotnost stroje, půdorysné rozměry, přesnost, hlučnost 

apod. 

 Stavebně energetické – nosnost podlah, rozpory sloupů, šířka a výška hal, forma 

rozvodů energie, dopravní uličky apod. 

 Investičně ekonomické – náklady na rozmístění a ustavení strojů 

 Kooperační – požadavky spolupráce mezi jednotlivými stroji, provozy v rámci 

výrobního procesu – (materiálové toky) 

 

Z uvedených podmínek jsou využitelné z pohledu optimalizace rozmístění strojů pouze 

podmínky investičně ekonomické a kooperační, ostatní podmínky nedávají většinou možnost 

volitelnosti.  

 

     Další oblastí zájmu jsou pracovní prostředí a ergonomie, které mají také velký vliv na 

výkon člověka. Patří sem problematika osvětlení, záření, hluku otřesů a vibrace, klimatické 

podmínky, barevné řešení pracovní zatížení motivace, bezpečnost a hygiena práce atd.  

     Ergonomie je jednou z nejmladších vědních disciplín. Jejím základem je řešení systému 

člověk - stroj - prostředí, jehož nejpodstatnějším prvkem je samozřejmě člověk. Smysl 

provádění ergonomických úprav na pracovišti nebo při navrhování zařízení spočívá v řadě 

finančních a nefinančních efektů, které s sebou jejich zavedení přináší. Kromě hlavního, 

kterým je ochrana zdraví člověka a jeho bezpečnost při práci, jsou zde i značné ekonomické 

přínosy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. 

Poněvadž technologický projektant má navrhnout komplexně vyřešené pracoviště, musí při 

své práci využívat i poznatky ergonomie.   
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Tab. 14 - REKAPITULACE VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ 

 

Závěrečné zhodnocení 

Varianta A 

Výhody Nevýhody 

Dvě samostatná a na sobě nezávislá 

pracoviště montáže 
Přecházení a pohyb zaměstnanců 

Možnost rozšíření pracoviště montáže 

č. 2 do pravé části haly 

Na každém pracovišti musí být 

kompletní vybavení pro montáž 

Pracovní podmínky a prostředí 

  

Varianta B 

Výhody Nevýhody 

Větší bezpečnost 
Menší variabilita montážního 

pracoviště 

Možnost rozšíření skladu do pravé části 

haly 

Nutnost přepravovat lis mezi 

pracovišti montáže 

  
Malá plocha pracoviště při montáži 

většího počtu lisů 

Varianta C 

Výhody Nevýhody 

Jednodušší zásobování materiálem na 

paletách v blízkosti vstupu 

Nemožnost rozšíření pracoviště 

montáže při větším počtu kusů 

  
Horší pracovní podmínky a 

prostředí druhého pracoviště  

 

 

     Stávající plocha montáže lisů je 80 m 2  a montáž probíhá na jednom pracovišti, což se 

vzhledem k počtu vyráběných lisů jeví jako plocha nedostatečná. S ohledem na 

předpokládané zvýšení počtu vyráběných lisů v budoucnosti i současnou malou plochu 

montáže jsem v navržených variantách pracoval s větším počtem pracovišť a větší montážní 

plochou. Všechny varianty jsou rozmístěny na ploše, která byla pro montáž vyčleněna.  
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VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C

 

Graf č. 2 - Grafická rekapitulace variantních řešení 

 

     Uvedené varianty byly zhodnoceny dle multikriteriálního hodnocení a rovněž byly 

uvedeny jejich nejvýraznější výhody a nevýhody, které jsou shrnuty v Tab. 14. Dle 

multikriteriálního hodnocení byla vybrána varianta A. Tato varianta se o největší počet bodů 

zasloužila především vhodnou kombinací uvedených kritérií.  Z pohledu výhod a nevýhod má 

každá varianta své pro a proti. Výsledné rozhodnutí se však přiklání rovněž na stranu varianty 

A, kde její výhody podstatně převyšují nevýhody. Dále tedy bude zpracována varianta A. 

grafické zhodnocení je vidět v Grafu č. 2. 

 

 

3.1  Detailnější návrh rozmístění pracoviště 

 

     Rozmístění pracoviště vychází z návrhu varianty A, kde jsou vytvořena dvě samostatná 

pracoviště montáže. Detailnější návrh rozmístění je vidět na Obr. 24. První pracoviště je 

navrženo svou velikostí pro montáž menší řady lisů, které jsou určeny pro menší lisovací tlak 

a mají menší rozměry (např. lis L5 – 2). Výše zmíněné pracoviště má pevně vymezený 

pracovní prostor, který je ohraničen na jedné straně vyhrazeným místem pro palety s díly 

z kooperace a regálem na nářadí a spojovací materiál na straně druhé. Druhé pracoviště 
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montáže je koncipováno jako variabilní. Jeho základní velikost montážní plochy, byla zvolena 

na 120 2m , s možností rozšíření do pravé části haly. Tato velikost a variabilita montážního 

prostoru byla zvolena z důvodu velké různorodosti montovaných lisů různých velikostí. 

Výjimkou nejsou na tomto pracovišti ani repase lisů od konkurenčních výrobců a montáž lisů, 

které mají lisovací tlak 50 t. Celé pracoviště je opět složeno z regálu na nářadí a spojovací 

materiál potřebným pro montáž na straně jedné a vyhrazeným místem pro palety na straně 

druhé. Palety s materiálem, potřebným pro montáže, se mohou variabilně posunout do 

blízkosti lisu a tím umožní dle potřeby zvětšení či zmenšení plochy. Pracoviště je tak 

navrženo jak pro montáž a repasi větších lisů, tak pro montáž většího počtu lisů menších 

rozměrů současně. 

Přesné rozměry rozmístění pracovišť jsou vidět na technologickém výkresu, viz příloha A. 

 

Obr. 24 Detailnější návrh rozmístění pracoviště 

 

1 – Montážní plocha pracoviště 

2 – Pracovní stůl 

3 – Regál s nářadím a spojovacím materiálem 

4 – Prostor na uskladnění montážních dílů z kooperace 

5 – Sloupový otočný jeřáb (500 kg)  
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 Pracovníci montáže       

     Návrh vychází z předpokladu, že se jedná o dvě samostatná a plně vybavená pracoviště. 

Na každém pracovišti může docházet k samostatné montáži lisu i k zapojení po stránce 

elektrické. Lis zůstává tedy na jednom pracovišti a dochází ke střídání pracovních čet. 

Samotné mechanické montáže, se zúčastňují tři pracovníci, na montáž elektrickou jsou 

potřeba dva zaměstnanci. Celkem je tedy potřeba pět zaměstnanců, kteří se budou na montáži 

podílet. Nejdříve dojde k mechanické montáži, podle velikosti lisu buď na prvním, nebo 

druhém pracovišti. Následně se pracovníci přesunou na druhé pracoviště, kde mohou začít 

s mechanickou montáží dalšího lisu. Na prvním pracovišti přitom souběžně dochází 

k zapojení lisu po stránce elektrické, kterého se zúčastňují dva zaměstnanci. Jelikož u většiny 

montovaných lisů, jsou časy na montáž mechanických i elektrických částí lisů velice 

podobné, bude při tomto návrhu docházet k vzájemnému střídání zaměstnanců na 

jednotlivých pracovištích a montáž tak bude probíhat plynule. Jeden ze tří pracovníků 

montáže bude mít na starosti přípravu dílů z kooperace pro montáž mechanickou i 

elektrickou. Jeho další pracovní náplní by měla být obsluha lisů na zkušeně, vystavování 

protokolů k lisům, balení a expedice.     

 

Použití sloupového jeřábu 

     Obě pracoviště montáže jsou doplněna o sloupový, otočný jeřáb. Výrobní hala má sice 

mostový jeřáb, ale tento jeřáb není určen jen pro montážní pracoviště, ale také pro výrobu 

jednoúčelových strojů a zařízení, která se nacházejí v druhé části haly. Při plánované výrobní 

kapacitě by z důvodů obsazenosti mostového jeřábu vznikaly značné prostoje. Mezi další 

důvody umístění sloupového jeřábu na každé pracoviště montáže lze uvést velké množství 

těžkých dílů, ze kterých se lis skládá. Použitím sloupového jeřábu dojde ke značnému 

ulehčení a zjednodušení montážního procesu.   

 

Zkušebna 

     Naproti prvnímu pracovišti je umístěna zkušebna, kterou musí projít všechny vyrobené 

lisy. Její velikost je cca 55 2m  a tato kapacita je dostatečná, protože je určena na zkoušení 

vždy jen jednoho lisu. Doba zkoušení jednotlivých lisů trvá dle interních předpisů pouze 

jednu hodinu. Problémem by ovšem mohl být hluk, který je při stlačování pružiny vydáván a 

mohl by obtěžovat ostatní zaměstnance. Tento hluk není příliš vysoké intenzity, jde spíše o 

monotónní zvuk, který se opakuje po celou dobu zkoušení. Jeho hodnota se pohybuje 

v závislosti na velikosti a tlaku lisu a stlačované pružiny od 60 dB – 77 dB. V dnešní době se 
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hlučnosti věnuje stále větší pozornost, a to již při konstrukci strojů a zařízení. Sériová výroba 

stroje není povolena, pokud jeho hlukové vlastnosti neodpovídají požadavkům. 

Technologická příprava výroby návrhem nehlučné technologie a konstrukcí vhodného nářadí 

také podstatně přispívá k omezení hlučnosti v provozech.  

Základní způsoby ke snížení hlučnosti jsou: 

 

 konstrukční úprava strojů, 

 záměna technologie za méně hlučnou, 

 vhodné seskupení hlučných strojů v objektu, 

 umístění hlučných pracovišť do zvláštních uzavřených místností, 

 krytí a stínění zdrojů hluku, 

 izolace kmitajících zařízení, 

 anti vibrační nátěry, 

 pohlcovače zvuku, 

 volba stavebních materiálů, 

 osobní ochranné pracovní prostředky. 

 

     V návrzích je nutno uplatňovat určitou gradaci opatření tak, že nejdříve se využívá vhodné 

volby technologie a stroje, pak uzavření hlučícího pracoviště do izolovaného prostoru a teprve 

nakonec se připouští nejprimitivnější řešení, tj. osobní ochranné pracovní prostředky. Jedním 

z nejlacinějších prostředků snížení hlučnosti jsou anti vibrační nátěry. Používáme je na nátěry 

částí strojů, ale i na nátěry plechových zástěn apod. Nejnovější technika v současné době je 

tzv. pohlcování zvuku. Jsou vyvíjeny stále nové materiály na obklady stěn.  

 

Pracoviště balení a expedice  

     Velikost pracovní plochy určené pro balení je cca 50 2m  . Také tato plocha pro balení je 

dostatečná, protože baleny jsou pouze menší lisy. Větší lisy se nebalí a jsou umístěny přímo 

do kontejneru a následně jsou expedovány k zákazníkovi.  

 

Skladovací prostor 

     Skladovací prostor se používá jako malý sklad hotových výrobků, který není v pravé části 

nijak pevně ohraničen jeho základní velikost je cca 60 2m  a je zde možnost jeho rozšíření do 
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pravé části haly. Rozšíření do této části je výhodné také z důvodu blízkosti vrat, která jsou 

požívána na odvoz hotových lisů.  

 

Přepravní cesty 

     Mezi částí určenou pro montáž a pracovišti zkušebny, balení, expedice a skladem 

hotových lisů je vytvořena dopravní cesta. Tato dopravní cesta je určená pro dopravu dílů 

z kooperace k jednotlivým pracovištím montáže, ale také k přepravě lisů určených pro 

repasování na tato pracoviště. Dopravní cesty jsou navrženy jako přímé a jsou dostatečně 

široké pro průjezd dopravních prostředků a vhodnou manipulaci s hotovými lisy. Šířka této 

dopravní cesty byla zvolena na 2,2 m. Tato šířka vyhovuje přepravě dílů a vyrobených lisů 

motorovým vysokozdvižným vozíkem i vozíkem ručním.    

     Mezi pracovištěm zkušebny a pracovištěm baleni a expedice je vytvořena ulička o šířce 1,5 

m. Tato ulička je určena pro příchod do dalších prostor připojené haly. V této části haly se 

nachází také šatny, sociální zařízení a sprchy.  

 

Obr. 25 Grafické znázornění materiálového toku 

 

Na obrázku 25 je vidět grafické znázornění materiálového toku na navrhované rozvržení 

pracovišť. Pro zobrazení materiálového toku jsem použil grafické značky z tabulky č. 9.  
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4. EKONOMICKÝ ROZBOR ŘEŠENÍ MONTÁŽE LISOVACÍ 

TECHNIKY 

 

     Pro navrhované řešení montáže lisovací techniky bude potřeba vybavit pracoviště montáže 

základním vybavením jako je pracovní stůl, skříň pro skladování nebezpečných kapalin, 

montážní pracovní stolek kovové regály a sloupový otočný jeřáb.   

 

Pracovní stůl určený pro řemeslné i jiné práce na různých typech pracovišť. Pro navrhované 

pracoviště jsem zvolil pracovní stůl robustní konstrukce: 1700 x 600 mm, výška stolu 850 

mm, pracovní deska tloušťky 30 mm. Jehož cena je 11.312 Kč [13] 

 

Obr. 26 Pracovní stůl [13] 

 

Mezi další důležité vybavení pracoviště patří Skříň pro skladování nebezpečných kapalin 

RD095 (mimo hořlavých) ohrožujících životní prostředí. Vnější rozměry skříně v × š × h - 

1950 × 950 × 500 mm. Cena činí 6.950 Kč 

 

Obr. 27 Skříň pro skladování nebezpečných kapalin [12] 
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Montážní pracovní stolek by měl mít každý montér svůj, zvolil jsem pracovní stolek s 

plastovou deskou o rozměrech 990 × 525 mm, zásuvkou s kuličkovými pojezdy, pořídíme ho 

za cenu 4.199 Kč  

 

Obr. 28 Montážní pracovní stolek [13] 

 

Modulová stavebnice kovového regálu s výškou 2000 až 3000 mm, hloubkou 500 mm a 

délkou 980 mm, která je určena pro ukládání drobného zboží, bude na pracovišti potřeba v 6 – 

ti kusech.  Nosnost polic je 150 kg, tento regál je také vhodný pro sklady, archivy, dílny, atd. 

Cena je 1.969 Kč [12] 

  

Obr. 29 Regál pro uskladnění spojovacího materiálu [12] 

 

4.1  Sloupový jeřáb 

 

     Patří mezi jedno ze zařízení, které by montérům výrazně usnadnilo práci a snížilo by 

prostoje z důvodů čekání na mostový jeřáb. Sloupový otočný jeřáb bude určitě dostatečně 

vytížen. Z důvodů velikosti a váhy lisu je v návrhu doporučen sloupový otočný jeřáb, který je 
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dimenzován na váhu 0,5 t. Pro zjištění přibližné ceny otočného sloupového jeřábu, jsem zadal 

poptávku u firmy ITECO a byl mi nabídnut - otočný sloupový jeřáb ITECO ABUS VS  500 

kg – s vyložením 7 m. Tento jeřáb je schopen svou délkou vyložení a otočným úhlem 360  

pokrýt celou plochu montážního pracoviště. Také je s pomocí tohoto jeřábu možnost 

manipulace s celým lisem (otáčet, případně ho nakládat na paletu apod.). Celková cena jeřábu 

včetně dodávky a montáže byla vyčíslena na 189.000 Kč bez DPH. 

 

 

Obr. 30 Sloupový otočný jeřáb [11] 

 

      4.2 Lehká protihluková zástěna 

 

     Na utlumení hluku vznikajícího zkoušením, navrhuji použít lehkou akustickou zástěnu 

GREIF typ GZL, která je určena pro stínění hluku z provozu nejrůznějších zařízení. Tuto 

zástěnu vyrábí společnost Greif-akustika, s.r.o. Je složena z ocelové nosné konstrukce a 

lehkých demontovatelných panelu GREIF typ GZL. Útlum hluku je odvislý od frekvenční 
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charakteristiky zdroje hluku, velikosti efektivního převýšení zástěny a obecně od její 

velikosti. Zástěny se vyrábějí v různých velikostech a výškách dle požadavku.  

 

     Výplní zástěny je minerální plsť, balená ve folii odolné povětrnostním vlivům, dešti a UV 

záření. Krytí akustické výplně je provedeno děrovaným pozinkovaným plechem. Standardně 

pokoveno směsí zinku a hliníku na přání v barvě dle standardního vzorníku RAL [10]. 

     Akustická zástěna by měla být kolem pracoviště ze dvou stran ve tvaru písmene L a do 

výšky 3 m. Tímto opatřením dojde k velmi dobrému odhlučnění pracoviště zkušebny od 

ostatních pracovišť. Cena zástěny po poptávce u firmy Greif-akustika se pohyboval v částce  

3.500 2mKč . Což při výšce 2 m a délce 15 m, činí částku 105.000 Kč bez DPH. 

 

 

Obr. 31 Akustická protihluková zástěna GREIF GZL [10] 

 

 

Použitím sloupových otočných jeřábů a instalací akustické zástěny by se však výrazně 

ulehčila zaměstnancům práce a zlepšilo pracovní prostředí po stránce hlukové. 

 

     Tento návrh vybavení montážního pracoviště není striktně dán, je zde uveden jako příklad 

pro představu, jak by se mohli pohybovat náklady na vybavení jednoho montážního 

pracoviště. Druhé pracoviště by bylo vhodné vybavit stejným zařízením nebo použít vybavení 

stávající montážní dílny, čímž by došlo ke snížení nákladů.  

Na vybavení pracoviště je potřeba spousta dalších dílů, jejichž výčet zde není uveden.  
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Souhrn základního vybavení jednoho pracoviště: 

 pracovní stůl       11.312 Kč 

 skříň pro skladování nebezpečných kapalin     6.950 Kč 

 montážní pracovní stolek 3x        12.597 Kč 

 kovový regál 6x     11.814 Kč 

 sloupový otočný jeřáb VS             189.000 Kč 

 lehká akustická zástěna GREIF GZL           105.000 Kč 

celkem              336.673 Kč 

celkem s DPH             404.008 Kč      

 

     Další položkou ve vybavení pracovišť je řešení vhodného osvětlení, rozvodů el. energie a 

drobných stavebních úprav. Výhodou tohoto pracoviště je, že se jedná o novou halu, která je 

připravena a přizpůsobena velmi vhodně k navrhované variantě rozmístění montáže.  Tato 

práce také neřeší a nenavrhuje nářadí pro montáž, tímto nářadím již je dílna vybavena.  
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5. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

     Zadáním a předmětem mé diplomové práce byl návrh variant uspořádání montáže lisovací 

techniky ve firmě LUX spol. s.r.o., zhodnocení a poté výběr nejvhodnější varianty.  V práci je 

uvedena základní teorie montážní problematiky a technologie projektování montážních 

systémů. Praktická část práce je věnována rozboru výrobního programu, popisu současného 

pracoviště a návrhu tří nových variant řešení. Všechny tři varianty byly následně zhodnoceny 

a byla vybrána varianta nejvíce vyhovující potřebám firmy. Ve vítězné variantě byl proveden 

detailnější návrh rozmístění pracoviště, který byl doplněn ekonomickým rozborem. Výsledky 

práce shrnuji v následujících bodech: 

 

 Kapacitním výpočtem jsem zjistil, že musí být vytvořena minimálně dvě pracoviště 

montáže. 

 Velikost montážní plochy prvního pracoviště jsem určil z velikosti montovaného lisu 

L5 – 2 na 85 2m , druhé pracoviště montáže je na ploše o velikosti 120 2m  a jeho 

plochu je možno variabilně rozšiřovat podle velikosti montovaného lisu.    

 Metodou S.L.P. jsem určil hodnoty blízkostí jednotlivých pracovišť a z těchto hodnot 

jsem překreslil schéma vztahů a činností viz obr. 20. 

 Podle hodnot blízkosti jsem vytvořil tři varianty rozmístění pracovišť. 

 Z těchto tří variant byla metodou multikriteriálního hodnocení následně vybrána 

varianta pro firmu nejvhodnější. 

 Dále byl proveden detailnější rozbor vybrané varianty a rozmístění pracoviště 

montáže, také zde bylo navrženo použití sloupového otočného jeřábu a akustické 

protihlukové stěny. 

 Bylo provedeno grafické znázornění materiálového toku na navrženém pracovišti 

 V ekonomickém rozboru, byl proveden cenový rozbor vybavení jednoho montážního 

pracoviště. 

 

     Vypracovaná práce a z ní vybraná navržená varianta dvou samostatných montážních 

pracovišť, na které navazuje pracoviště kontroly, balení a sklad hotových lisů jsou podle 

zadaných požadavků nejvhodnější. Z hlediska nákladů je nejvyšší položkou otočný sloupový 

jeřáb a protihluková stěna, ale v poměru celkových nákladů investovaných do stavby nové 

výrobní haly, se tyto finanční prostředky jeví jako vhodně vynaložené.  
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