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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

CZK Česká koruna 

Es efektivní fond stroje za rok [h/rok] 

Er roční fond ručního pracoviště [h/rok] 

HAN HELLA AUTOTECHNIK NOVA s.r.o. 

HDG hranice světlo tma 

JIT  Just In Time 

LED dioda emitující světlo 

N  počet ročně vyrobitelných kusů  

NOK neshodné výrobky 

OEE celková efektivnost zařízení [%] 

OK výrobky v pořádku 

OPT  Optimized Production Technology 

PLC programovatelný logický automat 

XLR konektor pro profesionální vyuţití 

5S  pět základních pravidel pro zavedení štíhlé výroby 

d počet pracovních dní za rok  

h počet odpracovaných hodin za 1 směnu  [h] 

s. r. o. společnost s ručením omezeným 

t takt stroje [Nmin/ks] 
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Úvod 

Kdyţ začal Ferdinand Porsche vyvíjet svůj první automobil pro značku Volkswagen, nikdo 

netušil, kam aţ se automobilový trh dostane. V posledních dvaceti letech je to odvětví, 

které zaznamenalo největší boom a celosvětový rozmach. Jak čas plynul, měnil se také 

tento průmysl. Z počátku se kladl důraz na funkčnost v posledních letech se, ale největší 

důraz klade na design. Designových dílů je na autě mnoho, ale já osobně jako základní 

kámen pro design automobilů povaţuji světlomety. 

Světlomety se vyvíjí jak z hlediska funkčnosti, tak i hlediska designu. Ještě v 90. letech, se 

pouţívaly halogenové světlomety. Tyto světlomety postupně nahradila xenonová výbojka, 

jedná se o jeden z velkých pokroků v této oblasti. Kolem roku 2003 se jiţ začaly do 

některých automobilů vyrábět světlomety s automatickým natáčením bi-xenonových 

výbojek, které reagovaly na natočení volantu. V současné době jsou jiţ světlomety na 

takové úrovni, ţe v sobě mají zabudována různá čidla, která mění automaticky potkávací a 

dálková světla. 

Nyní se na trh dostala technologie LED světel. Tato technologie má velmi dobrou 

spolehlivost a dokonce mají tyto světlomety i vlastní chlazení. Technologie LED se těší 

stále větší oblibě a to hlavně díky designovým prvkům, kdy se dají do světel 

implementovat různé tvary pomocí LED světel. K tomu, aby byl podnik v tomto odvětví 

úspěšný, musí mít velmi kvalitní výzkum a vývoj. V automobilovém průmyslu dnes platí 

pravidlo: „Náš zákazník, náš pán“. A bez dobrého výzkumu a vývoje všechna přání 

zákazníků plnit nelze. 

Daná technologie výroby je sloţitá a velmi finančně náročná, a proto je nutné věnovat 

maximální pozornost správnému nastavení výrobních linek tak, aby výroba probíhala 

plynule a efektivně. Tyto důvody vedly k zadání vlastní diplomové práce podnikem Hella. 

Cílem diplomové práce je optimalizovat linku na výrobu světlometů, identifikovat úzké 

místo na pracovišti lepení světlometů a navrhnout taková opatření, která povedou k jeho 

eliminaci. 
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1 Obecná charakteristika řešené problematiky 

1.1 Teorie výroby 

V následujících kapitolách jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy týkající se 

problematiky, která je v práci řešena. 

Firma, je určitý subjekt, který se specializuje na přeměnu vstupů na statky. Výroba je 

výsledek lidského chování, kdy za určitých podmínek a při vyuţití informací dochází 

k transformaci vstupů na co nejhodnotnější výstupy. Výrobu lze chápat také jako proces 

utváření nových uţitných hodnot, účelným spotřebováním základních zdrojů. Těmito 

zdroji můţe být výrobní faktor, kam patří půda, práce a kapitál. Také ji lze charakterizovat 

jako transformaci výrobních faktorů do ekonomických statků a sluţeb, které pak procházejí 

spotřebou. [1, 2, 3] 

Kromě základních faktorů výrobního procesu jsou dalšími činiteli informace, energie a 

okolí podniku, infastruktura společnosti, technickoekonomické prostředí a legislativní 

prostředí atd. [4] 

Výroba jako celek se neustále vyvíjí. Racionalizace je neustále zlepšování výroby a jejího 

řízení. Jedná se o součást souhrnu opatření, jejímţ cílem je účelnější, hospodárnější způsob 

práce a výroby. Jde o komplexní proces. Netýká se tedy jen vlastní výroby, ale i oblastí 

řízení správy. Zahrnuje především aktivitu a iniciativu všech osob podílejících se na 

výrobě při zvyšování všech faktorů růstu výkonnosti a neustálého odstraňování namáhavé 

monotónní nebo zdraví škodlivé práce i zlepšování pracovních podmínek. [5] 

Optimalizace je proces, kterým se zkracuje a zjednodušuje jiţ jednou nalezená cesta k cíli. 

V optimalizaci jde především o to, pouţívat jednodušší a rychlejší metody, operativnější 

vazby a struktury tak, aby výsledný systém pracoval rychleji a efektivněji. [6] 

Optimalizace pracovišť je proces, který je systematický a slouţí ke sniţování 

technologických procesů, odstranění plýtvání a sníţení výrobního času. Tento čas vede 

k růstu výkonu a produktivity práce. Nástrojem je zavedení krátkodobých a dlouhodobých 

racionalizačních opatření, která jsou vybírána pomocí technik a analýz průmyslového 

inţenýrství. [7]   
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1.1.1 Výroba 

Při rozlišení výroby hraje hlavní roli typ výroby, co do počtu vyráběných kusů. Zda výrobu 

bude tvořit kusová výroba či opakovaná výroba – sériová nebo hromadná. [2, 9] 

Kusová výroba je výroba, která se zpravidla neopakuje je na objednávku pro jeden nebo 

menší mnoţství výrobků, které jsou sloţité nebo jinak výjimečné. Kusová výroba, se 

realizuje na základě zakázky. Při tomto druhu je kladen velmi vysoký poţadavek na 

kvalifikaci zaměstnanců. [8] 

Opakovaná výroba je výroba, kdy se proces opakuje v určitém mnoţství a taktéţ čase. 

Opakovaná výroba se dělí na sériovou, hromadnou a procesní. [2] 

Sériová výroba je výroba, která se opakuje v určitých výrobních dávkách a v určitém čase 

a struktuře. Výrobek je standardní s tím ţe k němu máme určité varianty. Sériová výroba 

se realizuje jako výroba na zakázku nebo na sklad. S velkým růstem sériovosti se zvyšuje 

počet jednoúčelových strojů a malosériových linek proti universálním strojům. Tento druh 

výroby se člení podle velikosti a podle konstantnosti výrobních dávek. Podle velikosti se 

člení na malosériovou, středně sériovou a velkosériovou výrobu. A podle konstantnosti 

výrobní dávky na rytmickou a nerytmickou. [2] 

Hromadná výroba jde o extrémní případ opakované výroby. Zde se uplatňuje jako 

největší výhoda efekt objemu. Je, to příklad plynulé výroby velkých objemů a standardních 

výrobků. Tento typ výroby neklade ţádné poţadavky na kvalifikaci zaměstnanců. [2] 

Procesní výroba je výroba, kterou lze charakterizovat jako proces komplexního 

zpracování od vstupní suroviny v uzavřené soustavě technologických zařízení. Co se týče 

investic tak je tato výroba velmi náročná. Typickým příkladem v procesní výrobě je těţba 

ropy. [2] 

1.1.2 Základní principy pro řízení výroby 

Pro řízení výroby je potřeba brát v úvahu určité principy. Tyto principy lze členit podle 

systematiky na věcné, systémové, organizační, ekonomické, technologické a politické. 

Nejdůleţitější principy jsou však technologické. Pro dosaţení co nejlepšího efektu je 

potřeba, aby jednotlivé principy mezi sebou dobře fungovaly. [10]  
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Technologické principy 

Jak uţ bylo zmíněno, technologie je nejvýznamnější sloţkou výrobního procesu, která 

ovlivňuje ostatní principy. Technologické principy musí jít v souladu s následujícími 

principy:  

a) Výrobní proces jako tok materiálu 

Orientace jen na základní hledisko pro řešení problémů výroby – plynulost toku materiálu 

umoţňuje dosahovat sníţení průběţných časů a reagovat pruţně na změny a minimalizovat 

rozpracovanou výrobu. 

b) Dynamické chápání řízení 

Jde o to dívat se na řešení problémů z hlediska návaznosti operací a procesů. 

c) Princip tahu v organizaci výroby 

Princip tahu v organizaci výroby vznikl v rámci Japonského systému JIT. Princip spočívá 

v tom, ţe výrobní proces je iniciován od následující operace směrem k předchozí operaci. 

Lze to chápat tak, ţe materiál jde na další operaci v momentě, kdy byly dokončeny práce, 

v předchozí operaci a pracoviště je volné. Teoreticky při systému v tahu mohou vznikat 

prostoje, v praxi se jiţ tento názor nepotvrzuje. [10] 

d) Povinnost a právo zastavit výrobní linku 

Povinnost a právo zastavit výrobní linku má kaţdý zaměstnanec a vzniká tehdy, pokud 

zaměstnanec z určitého důvodu nestíhá nebo nemůţe práci provést kvalitně. Tím nedojde 

v dalších operacích na navýšení zásob rozpracované výroby. Tímto krokem se zároveň řídí 

také kvalita ve výrobě. [9] 

e) Princip minimální dávky 

Princip minimální dávky vychází ze systému JIT. Vyjadřuje poţadavek přibliţovat výrobní 

dávku jednomu kusu. Je to odklon od klasické neboli optimální výrobní dávky. Optimální 

dávka je taková, která kde hlavní roli hrají co nejniţší náklady na výrobu a skladování. 

Avšak má řadu nevýhod, proto je lepší vyuţívat princip minimální výrobní dávky. [9] 
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f) Princip úzkých míst 

Princip úzkých míst je systém vytvořený v USA v 80. letech vytvořený firmou Creative 

Outputs Inc. Systém je označován nejčastěji jako OPT – Optimized Production 

Technology. Hlavní myšlenkou tohoto principu je to, ţe úzká místa mají značný vliv na 

průběh výroby. Nalezením těchto úzkých míst a zároveň jejich obsazením neboli vyuţitím 

úzkých kapacit. Tímto krokem můţe být zlepšeno průměrné vyuţití všech výrobních 

zařízení, sníţení průběţných dob nebo sníţení počtu zaměstnanců. [10] 

1.2 Racionalizace 

Racionalizace je neustálé zlepšování výrobního systému. V praxi to znamená to, aby se při 

výrobě neustále pouţívala novější technologie a stroje, neustále se zlepšovala organizace 

práce a řízení výroby. Při srovnání České republiky a jiných rozvojových zemí vyplývá, ţe 

je u nás velmi nízká efektivita produktivity práce. Podle průzkumu Evropské unie se 

nacházíme v průměru, avšak za posledních 18 let se zlepšila efektivita o 2/3. Nicméně stále 

musíme zvyšovat efektivitu, aby se stalo Česko konkurenceschopné, a k tomu pomáhá 

racionalizace. Racionalizace je opatření podnikového vedení k tomu, aby se určitým 

způsobem změnil tento nevyhovující stav. [10] 

Racionalizace se také můţe jevit jako rozumové ovládnutí daného pracovního úseku nebo 

pracoviště. Úplným začátkem při racionalizaci výroby je vyloučení veškerých ztrát a 

vyuţití maximálních rezerv. Po tomto opatření se můţeme začít bavit o tzv. druhé fázi. 

V druhá fáze se zaměřuje na nové organizační a technické opatření. V oblasti, výroby je 

racionalizace také potřeba. Zavádí a vytváří takové podmínky, při nichţ je moţno se 

soustředit a pracovat s velkým výkonem, ale zároveň s co nejniţší fyzickou prací. [10, 7] 

Při jakémkoliv návrhu racionalizace je nutné dokládat ekonomickou kalkulaci, která 

směřuje k rentabilitě a hospodárnosti. Základním rysem je praktické zaměření, kdy se 

prakticky ověří dané řešení. Cílem racionalizace je zvýšení produktivity při pouţití 

minimálních investic. Velmi těţko lze určit hranice, kam aţ je moţné při racionalizaci 

zajít, protoţe při ní jde o proces neustálého zlepšování. [10] 
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1.2.1 Základy racionalizace 

Racionalizaci lze rozdělit z více úhlů pohledů. Mezi tyto pohledy mohou patřit základní 

postupy racionalizace a základní nástroje racionalizace. 

K základním nástrojům racionalizace patří:  

a) optimalizace a provádění pracovních operací, 

b) ergonomie pracoviště, 

c) technické úpravy pracovišť, 

d) technologičnost konstrukce a uspořádání pracovišť.  

K základním postupům racionalizace patří: 

a) poznání pracovního systému, 

b) posouzení funkce současného pracovního systému, 

c) generování racionalizačních opatření, 

d) realizace opatření, 

e) vyhodnocení přínosů. [10, 7] 

 

Tab. 1 Racionalizace v podniku [10]  
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1.2.2 Poslání racionalizace 

Poslání racionalizace lze rozdělit na racionalizaci preventivní a korektivní. 

Preventivní racionalizace 

Jejím cílem je posouzení předprojektové a projektové dokumentace. Obsahem celého 

posouzení je to zda je dokumentace zpracována komplexně – zda je projekt zpracován 

technicky a zda obsahuje organizační uspořádání pracovního procesu. Celé je to zaměřeno 

zejména na stanovení optimálního počtu pracovních míst, rozmístění pracovišť, organizaci 

pracovních postupů, podmínky práce a na to jak hospodárně vynakládat pracovní síly. [10] 

Tab. 2 Oblasti preventivní racionalizace [10] 

 

 

 Korektivní racionalizace 

Racionalizace, která je aplikovaná na existující výrobní proces a danou technologii. 

Analyzuje, zdokonaluje a navrhuje změny v pracovním procesu – tímto se myslí 

uspořádání a zároveň promítá tyto změny do norem spotřeby práce. Korektivní 

racionalizace se zabývá především racionalizací počtu pracovníků, uspořádání pracovišť, 

racionalizací materiálového toku, racionalizací pracovních postupů a racionalizací norem 

spotřeb. [10] 

Tab. 3 Oblasti korektivní racionalizace [10] 
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1.2.3 Metody a techniky racionalizace 

Metody racionalizace se rozdělují do několika skupin. Rozlišují se na časové studie, 

metody studia pracovně-organizačního systému v prostoru a na metody vícestranného 

pozorování. 

Časové studie 

Pro časové studie je moţné pouţít nepřetrţité bezprostřední pozorování, činnosti strojů 

pomocí automatických měřících strojů, výběrové metody zkoumání spotřeby času a 

výpočtové metody. Toto je velmi základní rozdělení samozřejmě se dělí na další části jako 

je snímek pracovního dne či různé výpočty. 

Metody studia pracovně-organizačního systému v prostoru a čase 

K těmto metodám můţeme přiřadit např. statické vyjádření uspořádání pracovišť, metody 

studia průběhu pracovní činnosti, mikro-pohybové studia a systémy předem určených časů. 

Jedná se, o základní rozdělení dále se dělí například na modely plošné a prostorové, 

postupové diagramy nebo cyklogramy. 

Metody vícestranného pozorování 

Tyto metody se rozdělují na kinematografické a fotografické metody, metody 

dvoustranného pozorování a zonální metody. Ke kinematografickým metodám patří 

filmový záznam, sběrný filmový záznam nebo vyuţití průmyslové televize. Metody 

dvoustranného pozorování lze provádět pomocí snímku dvoustranného pozorování či 

metodou dvoustranného výběrového pozorování.  Zonální metody lze rozdělit na zonální 

snímek pracovního dne jednotlivce, zonální snímek pracovního dne čety a metodu 

vícestranného zonálního výběrového pozorování. [10] 
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1.2.4 Snímek pracovního dne 

Jde o snímek tzv. práce. Při této metodě se zaznamenává veškerá spotřeba pracovního času 

během směny formou nepřetrţitého pozorování. Snímkování pracovního dne je poměrně 

výhodné, protoţe tak lze získat podrobné informace o průběhu práce. Ale jsou zde i velké 

nevýhody, a to především časová náročnost nebo psychické zatíţení pozorovatele i 

pozorovaných. Existuje několik základních druhů snímků. Snímek pracovního dne 

jednotlivce, snímek pracovního dne čety, hromadný snímek pracovního dne a vlastní 

snímek pracovního dne. Je zde ještě jedna velká výhoda a to ta, ţe pozorovatel je stále 

v kontaktu s pracovníky, s procesem a rozpozná tak snadno problémy, které v systému 

mohou být. [13]   

Snímek pracovního dne jednotlivce – jde o pozorování, které se provádí pozorováním 

pouze jednoho pracovníka. 

Snímek pracovního dne čety – pozorování kdy se zkoumá celek jako je četa. 

Zaznamenává se kaţdá krok jednotlivého zaměstnance a píše se čas, který spotřeboval. 

Hromadný snímek pracovního dne – můţeme zároveň pozorovat několik zaměstnanců 

najednou. Toto lze jen díky rozdílné technice výpočtů a měření. Porovnává se se snímkem 

pracovního dne jednotlivce. 

Vlastní snímek pracovního dne – liší se tím, ţe se zaměřuje pouze na ztráty z titulu 

technického a ekonomického. Údaje o velikostech a příčinách si kaţdý dělník píše sám. 

[13, 14, 10]   

Postup snímku pracovního dne – analýza 

Vţdy, kdyţ je analyzována konkrétní činnost je důleţité dodrţovat určitý postup práce. 

Správně nastavené kroky značně urychlí práci a zajistí dodrţení vytyčených cílů projektu. 

Potupovat by se mělo takto: 1) Výběr pracovníka 

 2) Seznámení s pracovištěm 

 3) Vymezení sledovaných dějů 

 4) Stanovení počtu snímků 

 5) Měření 

 6) Vyhodnocení snímků 
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Jde o body, se kterými se lze nejčastěji setkat při snímkování práce. Avšak mohou se také 

lišit s ohledem na poţadavek managementu. [14]   

Cíle snímku – analýzy  

Hlavním cílem snímku pracovního dne pracovníka je zachytit a vyhodnotit časy procesu 

nepřidávající ţádnou hodnotu – časové ztráty, analyzovat vyuţití stroje, zachytit náběh 

směny a sledovat hodinový výkon pracoviště. 

K dalším cílům patří stanovení spotřeby času na jednotlivé takty, definování účinnosti 

procesu a jeho rezerv, analýza časů změn produktu, zpracování mapy procesu, zhodnocení 

vhodnosti provádění procesu, analýza způsobu organizace práce, zachycení příčin výskytu 

vad a prověření systému údrţby. [14]   

 Zpracování analýz 

Všechna data ze snímkování pracovního dne je nutno vţdy roztřídit, vyhodnotit a 

navrhnout moţná řešení. Konečné informace – výstupy jsou většinou návrhy na eliminaci 

plýtvání a rozbory ukazatelů výkonosti, stejně jako určitá doporučení. Návrhy mohou být 

ve smyslu automatizací nebo dodrţování standardu 5S. Jako další zlepšení mohou být 

změna Layoutu, vizualizace pracoviště, návrh poka-yoke, změna pomůcek, proškolení 

zaměstnanců aj. [14]   
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1.3 Normování výrobních kapacit – roční produkce 

Při výpočtu ročních výrobních kapacit je základní veličinou takt linky. Pro kaţdou operaci 

v lince je nutné znát takt. Takt, ale můţeme brát i z více operací zároveň jako tzv. sdruţený takt, 

kdy tento sdruţený takt spojuje více operací, např. 2 – 3 i více, které na sebe bezprostředně 

navazují. Tímto sdruţeným taktem se rozumí např. obsluha robotu, kdy robot musí obslouţit 

zároveň více strojů. Obecně platí, ţe roční takt určujeme z operace, která trvá nejdelší dobu. 

Takt výroby 

Takt je doba, mezi dokončením dvou na sebe následujících výrobků. Jde o proces, který se 

opakuje ve všech operacích. [29] 

Q

F
T E

   
 [Nmin/ks]                   (1) 

Kde: 

T – tak výrobního úseku v čase 

FE – efektivní časový fond výrobního úseku v daném období 

Q – počet součástí vyráběných na dané lince v daném období 

Počet ročně vyrobitelných kusů [28]   

t

SE
N ss 

60

 [ks/rok]         (2) 

Kde: 

N – počet ročně vyrobitelných kusů, vypočtených dle nejdelšího taktu 

Es – efektivní fond stroje za rok [N/h] 

Ss – směnnost strojního pracoviště, dosazujeme 1 – 3 směny 

t – takt stroje v (Nmin/ks) 

Roční fond ručního pracoviště [28] 

hdEr   [h/rok]       (3)
 

Kde: 

d – počet pracovních dní za rok 

h – počet odpracovaných hodin za 1 směnu [h] 

Er – roční fond ručního pracoviště [h/rok] 
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Roční efektivní fond stroje [28] 

rS EOEEE 
  
[h/rok]         (4) 

OEE – celková efektivnost zařízení (Overall Equipment Effectiveness) [%] 

Celková efektivnost zařízení – OEE  

Celkovou efektivnost zařízení, počítáme jako součin tří faktorů [27]: 

Dostupnosti zařízení = 
                   

                    
      (5) 

Výkon zařízení = 
                                    

                          
     (6) 

Kvalita výroby = 
                         

                        
     (7) 

OEE = Dostupnost zařízení pro výrobu x Výkon zařízení x Kvalita výroby  (8) 

 

 

Obr. 1 Sloţení OEE [27]  
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2 Analýza současného stavu  

2.1 Představení firmy 

Jedenáctého července roku 1899 zaloţil Sally Windmüller společnost Westfälische Metall-

Industrie Aktien-Gesellschaft ve městě Lippstadt v Německu. Tato nově zaloţená 

společnost se zabývala výrobou jednoduchých svítilen se svíčkami a petrolejovými 

lampami na kočáry a na automobily. Windmüller viděl přeci jen veliký potenciál 

v narůstajícím automobilovém průmyslu v zemi. [11] 

Značka Hella byla poprvé pouţita v roce 1908 jako obchodní značka na acetylenovou 

svítilnu. Její logo, které bylo pouţito na produkty, bylo patentováno později v roce 1926 

jako Německý patent. Název Hella vymyslel samotný  Windmüller na počest jeho ţeny 

Heleny, ale zároveň chtěl vyuţít hravé asociace mezi názvem značky a německým slovem 

heller, které znamená světlejší. [11] 

 

Obr. 2 Logo společnosti [11] 

V období po 2. světové válce se začala společnost rozvíjet. V roce 1951 byla zaloţena 

úplně první dceřiná společnost ve Wembachu. V dnešní době působí Hella také 

v německých městech Lippstadtu, Brémách, Recklinghausenu, Hammu, Nellingenu a 

Wembachu. Centrála firmy je ve městě Lippstadt. Dále má Hella centrální sklad v Erwitte, 

který vznikl v roce 1973 a působí pod obchodní značkou Hella Distribution GmbH. Na 

začátku 60 let se firma začala rozrůstat mimo Německo a tak vznikl první výrobní závod 

v australském Mentone. Dnes má Hella přes 100 závodů a dceřiných společností v 35 

zemích světa působí v několika zemích od Evropy aţ po jiţní Ameriku a Afriku. [11] 
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Od 90. let vlastní také podíly v několika podnicích s dalšími subdodavateli pro 

automobilový průmysl. Jejich posláním je získávat zkušenosti mimo hlavní obory působení 

 společnosti. V současnosti tak firma spolupracuje se společnostmi, jako jsou Behr, Plastic 

Omnium, Leoni, Mando atd. Jako společné podniky působí HBPO GmbH a BHTC BHTC 

v Lippstatu. Tyto společné podniky se zaměřují na hardware pro diagnostiku nebo 

architekturu palubních sítí. [11] 

 

 

Obr. 3 Koncern Hella ve světě [11] 

Hospodářské výkyvy v roce 2005/2006 zapříčily pokles zisků a tak vznikl program na 

sniţování nákladů a zvyšování efektivity schválený vedením společnosti. Tento program 

ihned přinesl výsledky a v následujícím roce společnost vykázala opět provozní zisk. I díky 

těmto programům se Helle neustále navyšoval zisk. V roce 2010 překonala firma obrat 3,9 

mld. euro a dále rostl aţ se v roce 2013/2014 dosáhl na 5,3 mld. euro. V současné době 

zaměstnává společnost něco přes 30 tisíc lidí. Mezi její největší zákazníky patří koncern 

VW. Celkově patří společnost Hella mezi 50 největších subdodavatelů pro automobilový 

průmysl ve světě. [11]  
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2.1.1 Hella v Mohelnici 

V roce 1992, byla zaloţena v Mohelnici společnost Hella Autotechnik s.r.o. Zaloţit 

společnost v České republice se rozhodla Hella především kvůli expanzi Volkswagenu na 

český trh a jeho koupením firmy Škoda Auto a.s. Následně se ukázalo, ţe se jí tato 

moţnost vyplatila, protoţe vyráběla první světlomety na Škodu Felicii. V roce 1995 

zahajuje činnost technické oddělení vývoje o další dva roky později je zaloţeno oddělení 

pro vývoj a výrobu montáţních linek. V následujících letech, byly vybudovány testovací 

centrum, správní centrum pro střední a východní Evropu a otevřena konstrukční kancelář 

ve Vědecko – technickém parku v Ostravě. V roce 2012 firma zaţívá poměrně velký 

rozmach a je přistavěna nová výrobní hala. V současné době se Hella v Mohelnici skládá 

ze tří společností Hella Autotechnik Nova s.r.o. – výrobní závod (dále jen HAN), Hella 

Autotechnik s.r.o – vývoj výrobků včetně testování a Hella corporate Center Central & 

Eastern Europe s.r.o. K dnešnímu dni zaměstnává firma Hella Autotechnik Nova s.r.o 

okolo 1500 zaměstnanců a má obrat 5200 mil CZK.[12] 

 

Obr. 4 Hella Mohelnice [12] 
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2.2 Světlomet 

Pro perfektní pochopení výroby světlometů je potřeba znát, z kterých konstrukčních prvků 

se světlomet skládá. Aktuálně je na trhu nespočet druhů světel. Samozřejmě se kaţdé 

světlo skládá z jiných prvků, záleţí na tom, jakou funkci světlomet vykonává. Nicméně 

obecná konstrukce světel je podobná. V diplomové práci je řešena optimalizace linky na 

výrobu světlometů. Schéma světlometu, včetně jeho popisu je uvedeno na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Schéma a popis světlometu [15] 
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2.2.1 Světlomet – výroba na pracovišti lepení světlometů 

 Při výrobě se světla dělí na sestavy a podsestavy. V praxi to znamená, ţe světlo je 

rozděleno na několik částí. Kaţdá část se vyrábí na jiném pracovišti. K pracovišti lepení 

světlometů – jedná se o finální část výroby, přijdou 2 nejdůleţitější komponenty neboli 

podsestavy. Krycí sklo světlometu a pouzdro světlometu. Tyto dvě komponenty se vloţí do 

lepících paletek a dopravují se pomocí pásového dopravíku k lepícímu zařízení, kde se 

k sobě slepí lepidlem a sponkami sesponkují. Následně se provede elektrická zkouška a 

přednastavení HDG a zkouška těsnosti. Tímto krokem je celý světlomet hotový. 

V pouzdře, které je předpřipravené z předchozích operací, je kompletní vybavení 

světlometu od ţárovek aţ po nejrůznější designové prvky. 

 

Obr. 6 Skladba světlometu při výrobě  

2.3 Popis pracoviště lepení světlometů – stroje, zařízení 

Pracoviště lepení světlometů je posledním pracovištěm v procesu výroby světlometů. 

Úkolem tohoto pracoviště je lepení a následná kontrola světlometů. Pracoviště se skládá 

z několika strojů a stanovišť, na kterých se provádí příslušné operace. Protoţe jde právě o 

poslední pracoviště, je nutné v předešlých operacích zachovávat co nejvyšší kvalitu 

výrobků. V případě, kdy by nebyla zachována vysoká kvalita, a odhalovaly se nekvalitní 

výrobky při této koncové operaci. Hrozilo by zpomalení celé linky a tím i sníţení 

produktivity pracoviště. Schéma layoutu pracoviště na lepení světlometů je uvedeno na 

Obr. 7. V celé práci budou pouţita pouze schémata layoutu, z důvodů zachování duševního 

vlastnictví firmy HAN. 
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Obr. 7 Schéma layoutu pracoviště lepení světlometů 

Pracoviště lepení světlometů je poloautomatické. Na vstupu materiálu je potřeba lidská 

pracovní síla. Pracovnice vloţí pouzdro světlometu na lepící paletku, která je součástí 

dopravníku. Totéţ platí i pro krycí sklo světlometu. Další částí, která se neobejde bez 

lidské pomoci, je výstup. Na výstupu odebírá pracovnice hotové světlomety, vizuálně je 

kontroluje a odkládá do obalové jednotky.  Zbývající výrobní proces plně automatizovaný 

a zajišťují ho pouze stroje.  

 Rozdělení zařízení a strojů na pracovišti lepení světlometů (viz Obr. 7): 

A) Lepící robot ABB 2600-20/1,65 

B) Sponkovací robot ABB 2600-12/1,85 

C) Zakládací robot ABB 4600 – 45/2,05 

D) Manipulační robot ABB 4600-40/2,55 

E) Lepící zařízení Reinhardt Technik RT HOT MELT 800 Tandem 

F) Zařízení pro elektrickou zkoušku a přednastavení HDG Hella 

G) Zařízení pro zkoušku těsnosti Hella 

H) Vstupní dopravník Hella 

I) Výchozí dopravník Hella 

J) Zásobník sponek  

K) Pneumatická pistole Prebena NAGLER 11- Z80 

L) Lepící paletka Hella 
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2.3.1 Lepící robot ABB 2600-20/1,65 

Použití: Tento typ robotu je na pracovišti lepení světlometů celkem 2x. Pokaţdé se jedná o 

robot pro lepení krycích skel. Tento robot má pracovní rozsah do 1,65 m. 

Charakteristika: Jedná se o středně velký průmyslový robot, který je navrţen pro 

extrémně rychlé a přesné operace, aby zvyšovali produktivitu práce. Robot s kompaktním 

designem s nosností aţ 20 kg a pracovní rozsah optimalizovaný pro obsluhu strojů, 

manipulací s materiálem. Dosahuje vůbec nejlepší přesnosti ve své třídě, čímţ zajišťuje 

velmi vysokou produktivitu. Co se týká montáţe, je zde flexibilní moţnost, robota lze 

namontovat na podlahu, stěnu, na šikmou rovinu, na podstavec nebo zavěšení. Díky 

zavěšení se nám sníţí nároky na podlahovou plochu a zvyšují přístup k zařízení, aby se 

dalo pohodlně obslouţit. To umoţňuje kreativní návrh buněk a lepší vyuţití podlahové 

plochy v mnoha aplikacích.[16] 

Potenciální využití: Obsluha strojů, manipulace s materiálem, obloukové svařování, 

řezání, dávkování, montáţ, paletizace, měření. [17] 

Tab. 4 Technická data [17] 

Technické informace 

Nosnost 20 kg Rozměry   

Počet os 6 + 3 externí Robot základny 676 x 511 mm 

Krytí IP 67 nebo Foundry 2 Výška 1382 mm 

IRc5  varianty Jedna skříň, Dual Hmotnost 272 kg 

Pohyb os   Elektrické 

zapojeni 

200 – 600 V 

Osa 1 od +180 ° aţ -180 ° 50 – 60 Hz 

Osa 2 od +155 ° aţ -95 ° Teplota   

Osa 3 od +75 ° aţ -180 ° Během provozu od +5 °C aţ + 45 °C 

Osa 4 od + 400 ° aţ - 400 ° 
Během přepravy 

a skladování 
od -25 °C aţ po 55 °C 

Osa 5 od + 120 ° aţ -125 °   na 24 h max aţ 70 °C 

Osa 6 od +400 ° aţ - 400 ° Vlhkost max 95 % 

Opakovatelnost 

polohy 
0,04 – 0,04 mm Bezpečnost  

Dva okruhy s 

hlídáním, nouzové 

zastavení stroje 
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           Obr. 8 Pracovní rozsah [17]                         Obr. 9 Robot ABB 2600/1,65 [17] 

 

2.3.2 Sponkovací robot ABB 2600-12/1,85 

Použití: Robot se pouţívá na sponkování jiţ nalepených světlometů. Na celém pracovišti 

lepení světlometů je tento robot celkem jedenkrát. 

Charakteristika: Jedná se o středně velký průmyslový robot, který je navrţen pro 

extrémně rychlé a přesné operace, aby zvyšovali produktivitu práce. Robot s kompaktním 

designem s nosností aţ 20 kg a pracovním rozsahem optimalizovaným pro obsluhu strojů, 

manipulací s materiálem. Dosahuje vůbec nejlepší přesnosti ve své třídě, čímţ zajišťuje 

velmi vysokou produktivitu. Co se týká montáţe je zde flexibilní moţnost robot lze 

namontovat na podlahu, stěnu, na šikmou rovinu, na podstavec nebo zavěšení. Díky 

zavěšení se nám sníţí nároky na podlahovou plochu a zvyšují přístup k zařízení, aby se 

dalo pohodlně obslouţit. To umoţňuje kreativní návrh buněk a lepší vyuţití podlahové 

plochy v mnoha aplikacích. [16] 

Potenciální využití: Obsluha strojů, manipulace s materiálem, obloukové svařování, 

řezání, dávkování, montáţ, paletizace, měření. [17] 
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Tab. 5 Technická data [17] 

Technické informace 

Nosnost 12 kg Rozměry   

Počet os 6 + 3 externí Robot základny 676 x 511 mm 

Krytí IP 67 nebo Foundry 2 Výška 1582 mm 

IRc5  varianty Jedna skříň, Dual Hmotnost 284 kg 

Pohyb os   Elektrické 

zapojeni 

200 – 600 V 

Osa 1 od +180 ° aţ -180 ° 50 – 60 Hz 

Osa 2 od +155 ° aţ -95 ° Teplota   

Osa 3 od +75 ° aţ -180 ° Během provozu od +5 °C aţ + 45 °C 

Osa 4 od + 400 ° aţ - 400 ° 
Během přepravy a 

skladování 
od -25 °C aţ po 55 °C 

Osa 5 od + 120 ° aţ -125 °   na 24 h max aţ 70 °C 

Osa 6 od +400 ° aţ - 400 ° Vlhkost max 95 % 

Opakovatelnost 

polohy 
0,04 – 0,04 mm Bezpečnost  

Dva okruhy s hlídáním, 

nouzové zastavení stroje 

 

 

 

 

          Obr. 10 Pracovní rozsah [17]                          Obr. 11 Robot ABB 2600/1,85 [17] 
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2.3.3 Zakládací robot ABB 4600 – 45/2,05 

Použití: Tento typ robota se pouţívá k uchopení krycího skla světlometů a následnému 

překlopení na nalepenou plochu pouzdra. Na pracovišti lepení světlometů se vyskytuje 

pouze jedenkrát. 

Charakteristika: Jde o robot s nejvyšší přesností dráhy a kontrolou pohybu na trhu. Tento 

robot má vynikající výsledky v oblasti jakosti výroby a mimořádně široký pracovní rozsah. 

A to od moţnosti práce pod základnou a to do vertikálního dosahu aţ 1,73 m. Mezi další 

výhody patří velmi krátká doba cyklů. Robot lze nainstalovat několika způsoby a to na 

podlahu,  semi-shelf (na stroji), na šikmou rovinu nebo lze jej téţ zavěsit na zeď.  

Stupeň ochrany: Robot řady 4600 splňuje normu IP 67, a zároveň dokáţe pracovat 

v náročném prostředí jako je slévárna nebo při různých čistících operacích. [18] 

Tab. 6 Technická data [19] 

Technické informace 

Nosnost 45 kg Rozměry   

Počet os 6 + 3 externí Robot základny 512 x 676 mm 

Krytí IP 67 nebo Foundry 2 Výška 1727 mm 

IRc5  varianty Jedna skříň, Dual Hmotnost 412 kg 

Pohyb os   Elektrické 

zapojeni 

200 – 600 V 

Osa 1 od +180 ° aţ -180 ° 50 – 60 Hz 

Osa 2 od +150 ° aţ -90 ° Teplota   

Osa 3 od +75 ° aţ -180 ° Během provozu od +5 °C aţ + 45 °C 

Osa 4 od + 400 ° aţ - 400 ° 
Během přepravy a 

skladování 
od -25 °C aţ po 55 °C 

Osa 5 od + 120 ° aţ -125 °   na 24 h max aţ 70 °C 

Osa 6 od +400 ° aţ - 400 ° Vlhkost max 95 % 

Opakovatelnost 

polohy 
0,5 – 0,06 mm Bezpečnost  

Dva okruhy s hlídáním, 

nouzové zastavení stroje 
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          Obr. 12 Pracovní rozsah [19]                     Obr. 13 Robot ABB 4600-45/2,05 [19]     

 

2.3.4 Manipulační robot ABB 4600-40/2,55 

Použití: Tento typ robota se pouţívá k manipulaci jiţ vyrobených světlometů mezi 

jednotlivými testovacími zařízeními. Na pracovišti lepícího zařízení se vyskytuje pouze 

jedenkrát. 

Charakteristika: Jde o robot s nejvyšší přesností dráhy a kontrolou pohybu na trhu. Tento 

robot má vynikající výsledky v oblasti jakosti výroby a mimořádně široký pracovní rozsah. 

A to od moţnosti práce pod základnou a to do vertikálního dosahu aţ 1,73 m. Mezi další 

výhody patří velmi krátká doba cyklů. Robot lze nainstalovat několika způsoby a to na 

podlahu,  semi-shelf (na stroji), na šikmou rovinu nebo lze jej téţ zavěsit na zeď.  

Stupeň ochrany: Robot řady 4600 splňuje normu IP 67, a zároveň dokáţe pracovat 

v náročném prostředí jako je slévárna nebo při různých čistících operacích. [18] 
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Tab. 7 Technická data [19] 

Technické informace 

Nosnost 40 kg Rozměry   

Počet os 6 + 3 externí Robot základny 512 x 676 mm 

Krytí IP 67 nebo Foundry 2 Výška 1922 mm 

IRc5  varianty Jedna skříň, Dual Hmotnost 435 kg 

Pohyb os   Elektrické 

zapojeni 

200 – 600 V 

Osa 1 od +180 ° aţ -180 ° 50 – 60 Hz 

Osa 2 od +150 ° aţ -90 ° Teplota   

Osa 3 od +75 ° aţ -180 ° Během provozu od +5 °C aţ + 45 °C 

Osa 4 od + 400 ° aţ - 400 ° 
Během přepravy a 

skladování 
od -25 °C aţ po 55 °C 

Osa 5 od + 120 ° aţ -125 °   na 24 h max aţ 70 °C 

Osa 6 od +400 ° aţ - 400 ° Vlhkost max 95 % 

Opakovatelnost 

polohy 
0,5 – 0,06 mm Bezpečnost  

Dva okruhy s hlídáním, 

nouzové zastavení stroje 

 

 

 

            Obr. 14 Pracovní rozsah [19]          Obr. 15 Robot ABB 4600-40/2,55 [19] 
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2.3.5 Lepící zařízení 

Pro lepení světel je pouţito tandemové zařízení. Kdy lepení obstarává zařízení vyrobené 

interně firmou Hella a lepidlo dodává zařízení od firmy Reinhardt Technik typ RT - HOT 

MELT 800. 

Reinhardt Technik RT HOT MELT 800 Tandem 

Technologie RT – HOT MELT byla vyvinuta speciálně pro zpracování lepidel s vysokou 

viskozitou, vlhkostí lepidla a s vyšším Thixotropien. Zařízení přináší bezkonkurenční 

rozpouštění lepidla a dopravní kapacitu, díky zvláštnímu spojení mezi hydraulickým 

pístovým válcem. Tento systém je zaloţen na dvojčinných pístových čerpadlech a funguje 

skvěle s kombinací Reinhardt. Zařízení také můţe být integrováno do jiných systémů. [20] 

Výhody:  

+ Grafický dotykový panel s přehledem o stavu systému. 

+ Intuitivní ovládání PLC pro všechny procesně relativní parametry. 

+ Razítko a deska konstrukce optimalizována pro minimální zbytek materiálu. 

+ Naklápění válce umoţňuje snadný přístup, pohodlné čištění a údrţbu. 

+ Rychlá změna plastového sáčku – lepidla. 

 

Tab. 8 – Technické informace [20] 

Technické informace 

Rozměry 2050 x 1050 x 2100 mm 

Max. průtok 1200 g/min 

Zapojení stlačeného vzduchu G1/2 

Stlačený vzduch připojení DN 12(1/2) 

Maximální pracovní tlak 300 bar 

Maximální teplota 110° C 

Napájecí napětí 3x400 V +N+PE 

Frekvence 50 Hz 

Příkon 33 KVA 

Hmotnost 1800 kg 
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Obr. 16 Tandemové zařízení Reinhardt Technik [20] 

2.3.6 Pneumatická pistole Prebena NAGLER 11- Z80 

Pro sponkování, je pouţita pneumatická pistole Prebena. Jde o klasickou sponkovačku, 

která je uchycena na robotu. Tato sponkovačka je plně automatizovaná, sama se doplňuje. 

Sponkovačka má cizí spouštěcí systém pomocí programu PLC. Má v sobě zabudovaný 

systém na kontrolu terminálu. Konektor XLR má šestipólový. Vyznačuje se soběstačnými 

dodávkami svislého potrubí. Kaţdé vystřelení sponky je monitorováno. Chlazení 

vyrovnávací paměti je podle vybavení výfukového vzduchu. Vyznačuje se delšími 

servisními intervaly a rychlostí střelby sponek aţ 10 sponek za sekundu. [21] 

Tab. 9 Technické informace [21] 

Technické informace 

Hmotnost včetně doplňovače 21 kg 

Maximální pracovní tlak 4,5 – 7,5 bar 

Spotřeba vzduchu 3,4 l na sponku při tlaku 6 bar 

Kapacita zásobníku 32 sponek 

Rozměry 484 x 118 x 500 mm 
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Obr. 17 Pneumatická pistole Prebena [21] 

Sponky Prebena Z 

Pro sponkování se pouţívají sponky Prebena Z. Prebena Z jsou universální sponky 

v několika velikostech. [21] 

Tab. 10 Technické informace [21] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Sponky Prebena [21] 

Technické informace 

Tepelné zpracování pozink 

Materiál 1.4301 

Poţadavky EN 14592-2012-8 

Specifikace 16 – 75 mm 

Velikost drátu 1,4 x 1,65 mm 

Šířka 11,2 mm 
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2.3.7 Ostatní stroje a zařízení 

Ostatní stroje pouţité na lince jsou vyrobeny interně firmou Hella. Z důvodu ochrany 

nemohou být poskytnuty bliţší informace – technické informace o jednotlivých strojích a 

přípravcích. Nicméně pro představu jak jednotlivé zařízení vypadá a funguje, jsou popsány 

jednotlivé zařízení a přípravky obecně. 

Lepící paletka 

Na zařízení jsou dva druhy paletek jedna na zakládání pouzder a druhá na zakládání 

krycích skel. Obě paletky jsou ze slitin hliníku. 

 

Obr. 19 Lepící paletka 

Zařízení pro zkoušku těsnosti 

Pro zkoušení těsnosti se pouţívá interní zařízení firmy Hella. Test těsnosti probíhá kvůli 

tomu, aby se světlomety nemlţili. Kaţdý světlomet by měl být po výrobě vzduchotěsný. 

Tento test se vykonává ihned po elektrické zkoušce. Vadné výrobky jsou eliminovány. 

 

Obr. 20 Světlomet v těsnícím zařízení 
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Zařízení pro elektrickou zkoušku a přednastavení HDG 

Pro elektrickou zkoušku se pouţívá interní zařízení firmy Hella. Při tomto testu se zkoumá 

funkčnost světel. Jakmile je nějaký světlomet nefunkční zařízení jej odhalí. A napíše, která 

ţárovka je špatná. 

 

Obr. 21 Světlomet ve zkušebním zařízení 

Pásový dopravník 

Na příjezd k jednotlivým operacím se pouţívají pásové dopravníky. Celkově se na lince 

lepícího zařízení pouţívají dva druhy dopravníků. Rychlost obou těchto dopravníků je 0,3 

m.s
-1

. 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Manipulační dopravník               Obr. 23 Dopravník s hotovými světlomety 
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2.4 Technologický postup výroby světlometu 

Lepení světlometů je rozděleno celkem do 17 operací. Technologický postup výroby je 

uveden v Tab. 11.  

Tab. 11 Technologický postup  

Č. operace Popis operace 

1. Příjezd lepící paletky na zaloţení světlometu 

2. Zaloţeni pouzdra světlometu na lepící paletku 

3. Zaloţení krycího skla na lepící paletku 

4. Přejezd lepící paletky po pásu k ionizování 

5. Ionizování pouzdra 

6. Nanášení lepidla na pouzdro 

7. Přejezd 

8. Uchycení krycího skla světlometu  

9. Ionizace krycího skla světlometu 

10. Spojení krycího skla + pouzdra světlometu 

11. Sponkování světlometu 

12. Přejezd k testování světlometu 

13. Elektrický test a funkčnost HDG 

14. Test těsnosti světlometu 

15. Odebrání světlometu na pás 

16. Vizuální kontrola světlometu 

17. Hotový světlomet poloţen do obalové jednotky 
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2.5 Obecné informace 

Pro lepší představu o chodu pracoviště je dobré znát jeho vytíţení, co se týká druhu výroby 

a počtu vyrobených kusů. Dále, by mělo být známo, kolik kusů se plánuje vyrobit 

v budoucnu u jednotlivých projektů. 

2.5.1 Vytížení pracoviště podle typu výrobku  

Protoţe výroba světlometů je jako celý automobilový průmysl závislá od poptávky 

nemůţeme celou dobu na pracovišti vyrábět stejné výrobky. To znamená, ţe se výroba 

mění podle aktuální poptávky. V ročním zhodnocení, ukazuje výsledek Graf 1. 

 

Graf 1 Procentuální roční výroba 

Tab. 12 Podíl vyráběných produktů v roce 2015 

Produkt Podíl [%] Počet dní 

Výrobek A 35 119 

Výrobek B 35 119 

Výrobek C 10 34 

Výrobek D 20 68 

 

Z Tab. 12 a Grafu 1 vyplývá, ţe nejvíce bude pracoviště zatíţeno výrobky A a výrobky B, 

dále výrobek D a nejmenší zatíţení bude u výrobků C. 
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2.5.2 Plánované roční kusy 

Při přijetí zakázky na výrobu světlometů neboli projektu, je předem stanoveno, kolik 

výrobků se má vyrobit v jednotlivých letech. Podle těchto informací lze naplánovat 

investice do zařízení, do lidských zdrojů aj. V grafu 2 je zobrazen vývoj počtu párů za roky 

2016, 2017 a předpokládaný plán pro další roky. Předpoklad je takový, ţe se počet párů 

vyráběných za rok bude navyšovat. 

 

 

Graf 2 Vývoj počtu vyráběných párů 
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2.5.3 Lidské zdroje – pracovníci (1L, 1P, 2L, 2P ) 

Pracoviště lepení světlometů se neobejde bez obsluhy. Celé pracoviště je navrţeno tak, aby 

linku obsluhovalo celkem 6 pracovníků, 4 obsluhy, 1 seřizovač a 1 manipulant. Rozdělení 

pracovníků je zobrazeno na obr. 24. 

 

Obr. 24 Rozdělení pracovníků 

V těsné blízkosti pracoviště pro lepení světlometů se nachází další pracoviště na 

kompletaci světlometů. Z kompletačního pracoviště putují pouzdra a krycí skla světlometů 

na pracoviště lepení světlometů. 

Rozbor pracovníků 

Jak jiţ bylo zmíněno, pracoviště obsluhují 4 obsluhy, 1 seřizovač a 1 manipulant. Popis 

činností jednotlivých pracovníku je uveden v Tab. 14. 
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Tab. 14 Popis činností pracovníků 

Pracovník Popis pracovní náplně 

Pracovník 1L + 1P 

Pracovník 1 obsluhuje pracoviště lepení světlometů 

na vstupu, kdy zakládá do lepící paletky krycí skla a 

pouzdra, dále řídí pásový dopravník, kdy po vloţení 

krycích skel a pouzder stiskne start. Tento pracovník 

však vykonává ještě jednu práci na vedlejším zařízení 

pro kompletaci světlometů. Na pracovišti lepení 

světlometů jsou celkem 2 pracovníci číslo1 pro levou 

a pravou stranu světlometů na 1 směnu. 

Pracovník 2L + 2P 

Pracovník 2 obsluhuje pracoviště lepení světlometů 

na výstupu. Popisem práce pracovníka 2 je odebírat 

hotové světlomety z dopravníku a vizuálně 

světlomety zkontrolovat a dát je do obalové jednotky. 

Dále pracovník vydělává špatné světlomety 

z testovacích zařízení a obsluhuje ještě vedlejší 

pracoviště na kompletaci světlometů. Na pracovišti 

lepení světlometů jsou celkem 2 pracovníci číslo 2 

pro levou a pravou stranu světlometů na 1 směnu. 

 

Seřizovač 

Seřizovač je na pracovišti jen jeden pro kaţdou 

směnu. Jeho úkolem je provádění oprav, kontrola 

parametrů, doplňování lepidla popř. demontáţ 

neshodných dílů. V případě změny výrobní varianty 

také výměna lepících paletek a úprava programů. 

Manipulant 

Pro kaţdou směnu je na pracovišti jeden manipulant. 

Úkolem manipulanta je naváţet komponenty potřebné 

k výrobě popř. doplňovat zásoby lepidla aj.. 

 

 

 



43 

2.6 Obecné informace – kapacitní výpočty 

Proto, aby bylo moţné provést kapacitní propočty na pracovišti lepení světlometů, je nutné 

znát alespoň základní informace. Mezi tyto informace patří směnnost, počet pracovníků na 

pracovišti, počet pracovních dní atd., viz Tab. 15 a 16. 

Tab. 15 Obecné informace 

Informace o výrobě 

Provoz  Nepřetrţitý 

Počet dní v roce 365 

Počet pracovních dní v roce 320 

Směnnost Nepřetrţitý 

1 směna časově 12 h 

1 směna pracovní čas 11 h 

Počet pracovníků (strana L + strana P) 2 + 2 

Celkem pracovníků 1 směna 4 pracovníci 
1
 

Seřizovač na 1 směně  1 pracovník 

Manipulant na 1 směně 1 pracovník 

OEE pro nepřetrţitý provoz 85 % 

1 
– Pracovníci obsluhují ještě vedlejší pracoviště, nepracují jen na pracovišti lepení 

světlometů. 

Tab. 16 Pracovní reţim 

  

Počet odpracovaných 

hodin 
Přestávky  Celkem 

Pracovní směna [h] 11 1 12 

Pracovní den [h] 22 2 24 
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Na obr. 25 je zobrazeno pracoviště lepení světlometů. V obrázku jsou zobrazeny jednotlivé 

body, ve kterých je měřen čas neboli takt operací. Časy jsou pro jednotlivé operace, jen u 

operací 13, 14, 15, 16, 17 se musí počítat s taktem pro cyklus. A to z důvodu, ţe tyto 

operace závisí na jednom robotu a kapacitní propočty se počítají vţdy pro jeden vyrobený 

pár světlometů. 

 

Obr. 25 Pracoviště lepení světlometů 

  



45 

2.6.1 Takty pracoviště lepení světlometů 

Pro zjištění časů na pracovišti lepení světlometů se musí nejprve změřit časy jednotlivých 

operací. Hodnota taktů, byla určena jako průměrná hodnota z 50 měření. V příloze A – D, 

je ukázka z 15 měření jednotlivých výrobků.  

Tab. 17 Naměřené časy pracoviště lepení světlometů 

Výrobek A Výrobek B Výrobek C Výrobek D 

Číslo 

operace 
Popis operace 

Takt cyklus  

[s] pár 

Takt cyklus  

[s] pár 

Takt cyklus  

[s] pár 

Takt cyklus  

[s] pár 

1. 
Příjezd lepící paletky na 
zakládání skel+ pouzder 

14 14 14 14 

2. Ionizace krycího skla 3 3 3 3 

3. 
Zaloţení pouzdra do 
lepící paletky 

10,1 5 5 5 

4. 
Zaloţení krycího skla 
do lepící paletky 

12 4 4 4 

5. 
Nájezd po identifikační 
bránu 

3,1 6 6 6 

6. Přejezd výrobků + 
snímání 

3,1 7,7 7,7 8 

7. 
Ionizování pouzdra + 
lepení pouzdra 

18,4 22,1 23,5 23 

8. Přejezd k zakládání 8,8 10,1 10,1 10 

9. Ionizace krycího skla 2,9 15 14,8 15 

10. 
Zakládání krycího skla 

+ pouzdra 
9,8 4,5 4,4 4,6 

11. Sponkování 7,1 8,2 8 8,1 

12. Přejezd k testování 12,3 9,5 9,4 10 

13. 

Odebrání z lepící 

paletky a zaloţení do 

zkušebního zařízení 

46,6 41,1 39,1 44,5 

14. Test funkčnosti 

15. 

Odebrání ze zařízení a 

zaloţení do zkušebního 

zařízení 

16. Test těsnosti 

17. 

Odebrání hotového 

výrobku a odloţení na 

pásový dopravník 

Celkem   151,2 150,2 149 155,2 

Nmin/pár   2,52 2,50 2,48 2,58 
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Graf 3 Srovnání taktů pracoviště lepení světlometů cyklus 

2.6.2 Výpočty počtu párů pro pracoviště lepení světlometů 

Pro kapacitu pracoviště je nutné znát počet moţných vyráběných kusů za rok. Proto je 

důleţité provést kapacitní propočty pracoviště lepení světlometů pro všechny výrobky, které 

se na pracovišti vyrábí. Jde o výrobky A, B, C, D. Aktuální výpočet je proveden pro výrobek 

A. Ostatní kapacitní výpočty v Tab. 18. 

Roční fond ručního pracoviště    

hdEr 
     

(3) 

11320rE  

3520rE  h/rok 

Roční efektivní fond stroje  

rS EOEEE 
    

         (4) 

85,03520SE  

2992SE  h/rok 
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Místo výpočtu efektivního fondu stroje pouţiji pro výpočet OEE, které má firma Hella pro 

nepřetrţitý provoz 85 %. 

Počet ročně vyrobitelných kusů  

t

SE
N ss 

60

      (2) 

t – čas taktu cyklu operace 13 – 17 v minutách 

Směnnost strojního pracoviště 

Směnnost je nastavena na 2 směny po 12 hodinách. 

Ss =  2 

Součinitel časového využití stroje 

77,0

2299260 
N  

N = 466 285 párů za rok 

Za jeden rok lze maximálně vyrobit 466 285 párů světlometů. 

 

Tab. 18 Kapacitní výpočty pracoviště lepení světlometů 

Výrobek 
Er 

[h/rok] 

Es
 

[h/rok] 

t  

[min] 

 

OEE 

[%] 
Ss 

N 

[pár/rok] 

Výrobek A 3520 2992 0,77 85 2 466 285 

Výrobek B 3520 2992 0,68 85 2 528 000 

Výrobek C 3520 2992 0,65 85 2 552 369 

Výrobek D 3520 2992 0,74 85 2 485 189 

 

Z tabulky 18 vyplývá, ţe nejvíce párů světlometů lze vyrobit u výrobku C naopak nejméně, 

se vyrobí výrobků A. 



48 

2.6.3 Roční zhodnocení pracoviště lepení světlometů 

Z důvodu, ţe na pracovišti lepení světlometů se vyrábí souběţně 4 druhy výrobků, musí se 

počítat s vytíţením linky pro jednotlivé výrobky viz Tab. 12. 

Maximální počet párů vyrobených za rok pro jednotlivé výrobky je uveden v Tab. 19. 

Počet párů je dán procentuálním zatíţením pracoviště lepení světlometů pro jednotlivé 

výrobky. 

 

Tab. 19 Počet vyrobitelných párů za rok 

 Produkt Počet párů za rok 

Výrobek A 163 199 

Výrobek B 184 800 

Výrobek C 55 236 

Výrobek D 97 037 

Celkem 500 272 

 

Z tabulky vyplývá, ţe maximální počet párů světlometů vyrobitelných na pracovišti lepení 

světlometů je 500 272. Jedná se ale jen o teoretické číslo, které nastane, kdyţ linka poběţí 

bez problémů. To znamená, ţe nebudou ţádné váţné poruchy linky a nebude problém 

s nekvalitou aj. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

2.7 Identifikace úzkého místa – metoda pozorovací 

Z důvodu identifikace úzkého místa jsem se rozhodl vyuţít pozorovací metodu, kdy jsem, 

v určitých dnech pozoroval pracoviště lepení světlometů. Měřil si jednotlivé časy při 

operacích, zjistil úzké místo a problémy tohoto pracoviště. Pro lepší popis jsem si 

pracoviště rozdělil do několika částí. Tyto části budu postupně popisovat a rozkrývat 

problémy na pracovišti. Ale budu také popisovat věci, které jsou na pracovišti dobré. 

 

 

Obr. 26 Pracoviště lepení světlometů rozdělení na úseky 
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Tab. 20 Rozdělení pracoviště 

Č. operace Popis operace 

1. Příjezd lepící paletky na zaloţení světlometu 

2. Zaloţeni pouzdra světlometu na lepící paletku 

3. Zaloţení krycího skla na lepící paletku 

4. Přejezd lepící paletky po pásu k ionizování 

5. Ionizování pouzdra 

6. Nanášení lepidla na pouzdro 

7. Přejezd 

8. Uchycení krycího skla světlometu  

9. Ionizace krycího skla světlometu 

10. Spojení krycího skla + pouzdra světlometu 

11. Sponkování světlometu 

12. Přejezd k testování světlometu 

13. Elektrický test a funkčnost HDG 

14. Test těsnosti světlometu 

15. Odebrání světlometu na pás 

16. Vizuální kontrola světlometu 

17. Hotový světlomet poloţen do obalové jednotky 

 

Rozdělené pracoviště čítá celkem 17 operací, kdy některé operace spolu souvisí. Z toho 

důvodu v hodnocení musí být brány jako celek. Nejprve je provedeno hodnocení 

jednotlivých celků a následně hodnocení celého pracoviště. Kde zcela jasně vyplyne úzké 

místo pracoviště lepení světlometů. 
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2.7.1 Příjezd k zakládání pouzder a krycích skel – operace 1  

V úseku, kde přejíţdí prázdné lepící paletky nazpět k zakládání, není co zlepšovat. Tento 

úsek je velmi dobře vyřešen. Pásový dopravník je zde ideální volba pro přesun lepících 

paletek.  

 

 

 

Obr. 27 Foto linky 

2.7.2 Ionizace a zakládání krycích skel + pouzder – operace 2, 3, 4 

První úsek, kde je spojeno více operací. Je zde ionizace, zakládání krycích skel a zakládání 

pouzder. Tyto tři operace vykonává jedna pracovnice. Ale tato pracovnice, zde pracuje jen 

částečně, chodí ještě vypomáhat na vedlejší pracoviště. Často se stává, ţe pracovnice 

pracuje na vedlejším pracovišti a na pracovišti lepení světlometu stojí prázdné lepící 

paletky. Tímto krokem se zpomalí celá linka. 

 

 

  

 

 

               

Obr. 28 Foto linky 



52 

2.7.3 Nájezd po bránu a snímání – operace 5, 6 

Zde, není opět co vytýkat, lepící paletky jedou sami. Opět pásový dopravník funkce 

bezproblémová během pozorování nenastali ţádné komplikace. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Foto linky 

2.7.4 Ionizace + lepení světlometu – operace 7 

Co se týká lepení a ionizace, zde ţádné problémy nebyly. Během pozorování tento úsek fungoval 

bez sebemenších problémů. V tomto úseku je správně navrţeno lepící zařízení, které je zdvojené. 

Díky tomu lze vyrábět levou a pravou sadu rychleji a nevzniká zde úzké místo. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Foto linky 
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2.7.5 Přejezd + sponkování světlometů  + ionizace – operace 8, 9, 10, 11 

Část, která funguje bez problému. Přejezd je pomocí pásového dopravníku. Co se týká 

ionizace a zaloţení světlometu, je zde pouţit jeden robot, který absolutně dostačuje. Na 

sponkování  je pouţit také jeden robot. Toto je poslední část, kde se nevyskytovaly problémy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Foto linky 

2.7.6 Přejezd k testování + testování – operace 12, 13, 14, 15, 16 

Nastává úsek, kde bylo několik problémů na sebe svázaných. Největší problém je v tom, ţe 

je zde pouze jeden robot na manipulaci levého a pravého světlometu. Robot nestíhá 

obsluhovat obě strany. Následně z toho vyplývá, ţe se zpomalí celá linka. Z důvodu, ţe 

není kam dávat nasponkované světlomety. Testovací zařízení jsou dobře umístěna a 

fungují bez problémů. 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Foto linky 
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2.7.7 Výstup světlometů – operace 17 

Dalším problémovým místem je výstup hotových světlometů. Zde pracuje jedna 

pracovnice, ale pouze na půl, musí ještě obsluhovat jiné zařízení. A to konkrétně pracoviště 

na kompletaci světlometů. Z toho důvodu zde dochází k zastavení pásu a tím celé linky.  

Protoţe není na pásu místo pro odkládání světlometů z testování. 

 

 

 

 

 

 

           

Obr. 33 Foto linky 
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3 Vyhodnocení analýzy, identifikace problémů, 

specifikace požadavků týkající se linky 

3.1 Celkové zhodnocení – úzké místo  

Poţadavkem bylo identifikovat úzké místo na pracovišti lepení světlometů. Úzké místo 

bylo identifikováno více metodami. Úzké místo bylo řešeno početní metodou, a zjistilo se, 

ţe se nachází v prostoru testování. Je zde nejdelší takt výroby. Platí to pro všechny druhy 

světlometu vyráběných na daném pracovišti. To znamená pro výrobek A, B, C, D. Další 

metodou bylo pozorování, kdy bylo pracoviště několik dní pozorováno.  Potvrdilo se, to co 

bylo zjištěno početní metodou. Úzké místo, se nachází v prostorech testování, kde je 

umístěn pouze jeden manipulační robot. Tento robot nestíhá obsluhovat zařízení pro levé a 

pravé výrobky a to způsobuje zpomalení aţ zastavení celé linky, protoţe není kam dávat 

výrobky ze sponkování. Z toho důvodu nejsou volné lepící paletky pro zakládání pouzder a 

krycích skel. Dalším problémovým místem jsou pracovníci, kteří zároveň pracují i na 

jiných pracovištích. To znamená, ţe je nutné mít na vstupu i na výstupu pracovníka, který 

bude pracovat pouze na pracovišti lepení světlometů. Uţ teď zde bylo úzké místo a 

v momentě, kdy se odstraní úzké místo v testování světlometů, budou plné dopravníky. Aţ 

na tyto tři úzká místa linka funguje zcela bez problémů.  

3.2 Identifikace problémů 

Rozbor pracoviště lepení světlometů je zobrazen v Tab. 21.  

Tab. 21 Shrnutí všech informací  

Číslo 

operace 
Shrnutí 

1 + Pásový dopravník 

2, 3, 4 
- Pracovnice vypomáhá na vedlejším pracovišti, tím dochází 
ke zpomalení linky 

5, 6 + Pásový dopravník 

7 + Zdvojené lepící zařízení 

8, 9, 10, 11 
+ Správně navrţen jen jeden robot 
- Po dobu sponkování je blokovaný zakládací robot 

12, 13, 14, 
15, 16 

+ Testovací zařízení bezproblémová funkce, zdvojené testovací 
zařízení 
- Jeden robot při manipulaci světlometů – způsobuje zastavení linky 

17 
- Pracovnice, která vypomáhá na vedlejším pracovišti, - naplnění pásu, 
tím i zastavení celé linky – není kam dávat světlomety z testování 
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3.2.1 Problémy – důkazy 

Na pracovišti lepení světlometů jsou celkem tři úzká místa. Jde o úzká místa týkající se 

pracovníků na vstupu a výstupu a v oblasti manipulačního robota, místa jsou zobrazena 

v Obr. 34. 

 

Obr. 34 Úzká místa linky 

Úzké místo číslo 1 

Pomocí pozorovací metody jsem zjistil, ţe pracovnice nestíhá obsluhovat pracoviště lepení 

světlometů a ještě zároveň vedlejší pracoviště. Prvním důkazem je samotné pozorování, 

kdy bylo vidět, ţe na dopravníku jsou prázdné lepící paletky. Nastávali tyto dvě situace, 

buď byli volné lepící paletky, nebo kdyţ pracovnice byla delší dobu na pracovišti lepení 

světlometů, neměla po chvíli přichystané ţádné výrobky, které by mohla dát do lepících 

paletek.  

 

Obr. 35 Úzké místo číslo 1 
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Na obr. 35 je zobrazen stav, kdy pracovnice obsluhuje vedlejší pracoviště, linka v tomto 

případě stojí. Tato situace nastávala několikrát za hodinu v nepravidelných intervalech, 

proto není podloţeno konkrétními čísly, ale pouze pozorovací metodou. 

Úzké místo číslo 2 

Robot nestíhá obsluhovat obě strany pracoviště pro pravé a levé výrobky testovacích 

zařízení. Nastávají situace, ţe robot nestíhá a tím zpomalí celou linku. Protoţe má odebírat 

výrobky z lepících paletek a obsluhovat testovací zařízení pro obě strany světlometů. 

Pozorovací metodou jsem přišel ihned na to, ţe se zde nachází úzké místo viz Tab. 17 

s takty pro jednotlivé operace.  

 

Obr. 36 Úzké místo číslo 2 

Úzké místo číslo 3  

Poslední úzké místo je na výstupu, kde je potřeba lidská obsluha. Na výstupu pracuje jedna 

pracovnice pro kaţdou stranu světlometu, která ještě vypomáhá na vedlejším pracovišti 

kompletace světlometů. Jejím dalším popisem práce je odebírat neshodné výrobky 

z testovacích zařízení. Jako důkaz musí stačit pozorovací metoda. Kdy pracovnice 

nestíhala odebírat světlomety a zároveň pracovat na pracovišti kompletace světlometů tím 
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se zpomalí linka, hotové světlomety není kam dávat. Linka je plná nepravidelně, nejsou 

přesně dané časy, kdy a jak dlouho je plná.   

 

Obr. 37 Úzké místo číslo 3 

3.3 Specifikace požadavků linky 

Ve specifikaci poţadavků bylo zadáno několik poţadavků, které je potřeba dodrţet. První 

specifikací je zvýšit produktivitu výroby oproti aktuálnímu stavu a od toho se odvozují 

další. Produktivitu je moţno zvýšit několika způsoby od přidání zaměstnanců aţ po 

dokoupení vybavení nebo modernizací strojů aj. Nejdůleţitějším poţadavkem je však 

nezvyšovat prostor pro pracoviště lepení světlometů ba spíše pokud je moţnost prostor 

spíše sníţit.  
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4 Návrhy řešení a jejich komplexní posouzení 

V této kapitole bude představeno několik návrhů řešení identifikovaných problému.  

4.1 Návrh řešení č. 1  

První návrh bude zaměřen na řešení, které bude, co se týče realizace nejjednodušší. A to 

konkrétně na změnu pracovního reţimu z nepřetrţitého provozu na provoz třísměnný.  

4.1.1 Obecné informace 

Obecné informace slouţící pro kapacitní výpočty jsou uvedeny v Tab. 22 a 23. 

 

Tab. 22 Obecné informace 

Informace o výrobě 

Provoz  3 směnný 

Počet dní v roce 365 

Počet pracovních dní v roce 320 

Směnnost 3 směnný 
1
 

1 směna časově 8 h 

1 směna pracovní čas 7,5 h 

Počet pracovníků (strana L + strana P) 2 + 2 

Celkem pracovníků 1 směna  4 pracovníci 
2
 

Seřizovač na 1 směně  1 pracovník 

Manipulant na 1 směně 1 pracovník 

OEE pro nepřetrţitý provoz 85 % 

1
 – 

 
střídají se 4 směny 

2 
– pracovníci obsluhují ještě vedlejší pracoviště, nepracují jen na pracovišti lepení 

světlometů. 
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Tab. 23 Pracovní reţim 

  

Počet odpracovaných 

hodin 
Přestávky Celkem 

Pracovní směna [h] 7,5 0,5 8 

Pracovní den [h] 22,5 1,5 24 

 

4.1.2 Výpočet počtu párů pro pracoviště lepení světlometů 

Výpočty jsou provedeny stejně jako v kapitole 2.5.2. Hodnota, která se mění, je směnnost 

z nepřetrţitého na 3 směnný provoz. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v Tab. 24, takty 

vycházejí z Tab. 17. 

Tab. 24 Kapacitní výpočty pracoviště lepení světlometů 

Výrobek rE  
[h/rok] 

SE  
[h/rok] 

 

t  

[min] 

 

OEE 

[%] 
Ss 

N  
[pár/rok] 

Výrobek A 2400 2040 0,77 85 3 476 883 

Výrobek B 2400 2040 0,68 85 3 540 000 

Výrobek C 2400 2040 0,65 85 3 564 923 

Výrobek D 2400 2040 0,74 85 3 496 216 

 

4.1.3 Zhodnocení návrhu číslo 1 

V Tab. 25 je zobrazeno roční srovnání vůči aktuálnímu stavu. U všech typů světlometů 

došlo k nárůstu výroby zhruba o 2,5 %. Tyto čísla zobrazují maximální počet 

vyrobitelných párů pro jednotlivé typy světlometů. Podstatné je však roční zhodnocení na 

pracovišti, které vychází z Tab. 12 – Procentuálnímu zatíţení linky. Roční zhodnocení a 

srovnání s aktuálním stavem linky je zobrazeno v Tab. 26. 
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Tab. 25 Srovnání aktuální stav a návrh číslo 1 

Výrobek Počet párů aktuální stav Počet párů návrh číslo 1 Nárůst [%] 

Výrobek A 466 285 476 883 2,5 

Výrobek B 528 000 540 000 2,5 

Výrobek C 552 369 564 923 2,5 

Výrobek D 485 189 496 216 2,5 

 

Tab. 26 Srovnání ročních kapacit pracoviště lepení světlometů 

 Výrobek 
Počet párů za rok aktuální 

stav 
Počet párů za rok návrh číslo 1 

Výrobek A 163 199 166 909 

Výrobek B 184 800 189 000 

Výrobek C 55 236 56 492 

Výrobek D 97 037 99 243 

Celkem 500 272 511 644 

 

Celkem se maximálně na pracovišti lepení světlometů vyrobí 511 644 párů. 

 

Náklady 

Návrh číslo jedna je na náklady zatíţen úplně nejméně. V tomto návrhu není potřeba 

dokupovat ţádné stroje. Pouze se změní směnnost výroby z nepřetrţitého provozu na 3 

směnný. 

Změna směnnosti – zdarma 

Přínosy 

Zvýšení produktivity u všech typů výrobků, zhruba o 2,5 %. 
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Návratnost 

Při výpočtu návratnosti budu vycházet s předpokládaným ziskem 5% na jeden pár 

světlometů. Ostatní hodnoty budou uvedeny v Tab. 27. 

(9) 

 

DN – doba návratnosti  

4188704

0
DN

  

DN = IHNED 

Tab. 27 Návratnost 

Výrobek 

Navýšení 

produkce o 

[pár] 

Cena za pár 

[Kč] 

Zisk (5%) 

[Kč] 

Náklady  

[Kč] 

DN 

[rok/] 

Výrobek A 3 710 7 470 1 385 685 

 

0 

 
IHNED 

Výrobek B 4 200 6 846 1 437 660 

Výrobek C 1 256 7 708 484 062 

Výrobek D 2 206 7 990 881 297 

Celkem 4 188 704 0 

 

Časová náročnost realizace 

Po změně pracovních smluv je moţné ihned realizovat návrh číslo 1. Předpokládaná doba 

na změnu pracovních smluv je 1 týden.  

 

 

zisk

Náklady
DN
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4.1.4 Modelové rozdělení směn 

V Tab. 28 je uvedeno aktuální rozdělení směn. V Tab. 29 je uvedeno rozdělení směn podle 

návrhu číslo 1. Kdy zůstane zachován počet směn na čísle 4. Podle návrhu číslo 1 bude 

potřeba, aby jedna směna v týdnu pracovala 1 směnu navíc. Tím, ţe jsou 4 směny tak se 

během měsíce prostřídají všechny směny a kaţdá bude mít za měsíc 7,5 hodin přesčasů, 

které se budou čerpat formou náhradního volna. 

 

Tab. 28 Aktuální návrh směnnosti 

  Pracovní týden 

Pracovní doba Pondělí  Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

00:00 - 6:00  SM1 SM1 SM1 SM1 SM4 SM4 SM4 

06:00 - 18:00 SM2 SM2 SM2 SM3 SM3 SM3 SM3 

18:00 - 00:00 SM1 SM1 SM1 SM4 SM4 SM4   

 

Tab. 29 Nový návrh směnnosti 

  Pracovní týden 

Pracovní doba Pondělí  Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

00:00 - 6:00     SM1 SM1 SM1 SM4 SM4 SM1 SM1 

06:00 - 14:00 SM4 SM2 SM2 SM2 SM2 SM2 SM4 

14:00 - 22:00 SM3 SM4 SM3 SM3 SM3 SM3 SM3 

22:00 - 00:00 SM1 SM1 SM4 SM4 SM1 SM1   
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4.2 Návrh řešení č. 2  

V druhé variantě řešení navrhuji přidat ještě jeden manipulační robot do úzkého místa. 

Úzké místo je v cyklu robota, kdy musí zároveň obsluhovat levou i pravou stranu 

světlometu. Přidáním ještě jednoho robotu se docílí toho, ţe zanikne úzké místo v tomto 

prostoru. Dalším zlepšením je odstranění úzkého místa, a to konkrétně pracovníků. Budou 

přidání 4 noví pracovníci pouze pro pracoviště lepení světlometů. Náklady jsou v ceně 

robotu a čtyřech nových zaměstnanců.  

 

Obr. 38 Návrh nové linky 

Přidán nový robot ABB, tento robot by měl zajistit plynulejší výrobu. Mělo by být 

eliminováno úzké místo a zvýší se kapacita výroby. Konkrétně tak, ţe jeden robot bude 

obsluhovat levou stranu a jeden pravou tím zanikne cyklus, který byl na tuto operaci 

navázán. 
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Nové zařízení  

Nově přidán manipulační robot ABB 4600-40/2,55 technické specifikace kapitola. 2.3.4. 

4.2.1 Obecné informace 

Pro kapacitní výpočty návrhu číslo 2 je nutné znát základní informace. Tyto informace jsou 

stejné jako v Tab. 15 a Tab 16 v kapitole 2.5. 

4.2.2 Takty pracoviště lepení světlometů 

V Tab. 30 jsou jednotlivé takty pro světlomety vyráběné na pracovišti lepení světlometů. 

Takty jsou podle návrhu řešení číslo 2. V Tab. 30 jsou pouze takty, které se změnily, 

zbývající takty jsou stejné jako v Tab. 17. 

Tab. 30 Takt pracoviště lepení světlometů podle návrhu číslo 2 

13. 

Odebrání z lepící paletky 

a zaloţení do zkušebního 

zařízení 

41,6 36,1 34,1 39,5 

14. Test funkčnosti 

15. 

Odebrání ze zařízení a 

zaloţení do zkušebního 

zařízení 

16. Test těsnosti 

17. 

Odebrání hotového 

výrobku a poloţení na 

pásový dopravník 

Celkem   146,2 145,2 144 150,2 

Nmin/pár   2,43 2,42 2,4 2,51 
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Graf. 4 Zobrazení taktu cyklu návrh číslo 2 

4.2.3 Výpočet počtu párů pro pracoviště lepení světlometů 

Výpočet je proveden v kapitole 2.5.2. Aktuální hodnoty a výpočty jsou v Tab. 31.  

Tab. 31 Kapacitní výpočty pracoviště lepení světlometů 

Výrobek rE  
[h/rok] 

SE  
[h/rok] 

 

t  

[min] 

 

OEE 

[%] 
Ss 

N  
[pár/rok] 

Výrobek A 3520 2992 0,69 85 2 520 347 

Výrobek B 3520 2992 0,60 85 2 598 400 

Výrobek C 3520 2992 0,56 85 2 641 142 

Výrobek D 3520 2992 0,65 85 2 552 369 

 

4.2.4 Zhodnocení návrhu číslo 2 

V Tab. 32 je zobrazeno roční srovnání vůči aktuálnímu stavu. U všech typů světlometů 

došlo k nárůstu. Tento nárůst činí zhruba 11,6 % oproti původnímu stavu. Tyto čísla 

zobrazují maximální počet vyrobitelných párů pro jednotlivé typy světlometů. Důleţité je 

však počet ročně vyrobených párů podle zatíţení pracoviště Tab. 33. Toto zhodnocení 

vychází z procentuálního zatíţení výroby podle jednotlivých světlometů viz. Tab. 12. 
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Tab. 32 Srovnání aktuální stav a návrh číslo 2 

Výrobek Počet párů aktuální stav Počet párů návrh číslo 2  Nárůst [%] 

Výrobek A 466 285 520 347 11,6 

Výrobek B 528 000 598 400 11,6 

Výrobek C 552 369 641 142 11,6 

Výrobek D 485 189 552 369 11,6 

 

Tab. 33 Srovnání ročních kapacit pracoviště lepení světlometů 

 Výrobek 
Počet párů za rok aktuální 

stav 
Počet párů za rok návrh číslo 2 

Výrobek A 163 199 182 121 

Výrobek B 184 800 209 440 

Výrobek C 55 236 64 114 

Výrobek D 97 037 110 473 

Celkem 500 272 566 148 

 

Podle návrhu 2 lze maximálně vyrobit 566 148 párů světlometů. 

Přínosy 

Zvýšení produktivity u všech typů výrobků, zhruba o 11,6 %. 

 

Náklady 

Co se týká nákladů, je nutné dokoupit jeden robot ABB 4600/ 2,55m. Dále zde budou 

přidáni zaměstnanci. Celkem zde budou 4 noví zaměstnanci, kteří budou pracovat pouze na 

pracovišti lepení světlometů.  

Nově 

4 zaměstnanci pro pracoviště lepení světlometů  

Robot ABB – 2,2 mil. Kč 
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Mzdové náklady 

V Tab. 34 jsou uvedeny mzdové náklady na všechny zaměstnance pro celý rok, za 4 

směny. Mzdové náklady zaměstnavatele v tomto případě činí 6 432 000 Kč. 

Tab. 34 Mzdové náklady 

  

Hrubá 

mzda – 

průměrná 

[Kč] 

Zdravotní 

pojištění 

zaměstnavatele 

[9%] 

Sociální 

pojištění 

zaměstnavatele 

[25%] 

Celkem náklady 

zaměstnavatele 

[Kč] 

1. zaměstnanec 25 000 2250 6250 33 500 

2. zaměstnanec 25 000 2250 6250 33 500 

3. zaměstnanec 25 000 2250 6250 33 500 

4. zaměstnanec 25 000 2250 6250 33 500 

Celkem náklady 6 432 000 

Návratnost 

Při výpočtu návratnosti budu vycházet s předpokládaným ziskem 5 % na jeden pár 

světlometů. Výpočty jsou provedeny v kapitole 4.1.3. Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 35. 

Tab. 35 Návratnost 

Výrobek 

Navýšení 

produkce o 

[pár] 

Cena za pár 

[Kč] 

Zisk (5%) 

[Kč] 

Náklady 

[Kč] 

DN 

[rok] 

Výrobek A 18 922 7470 7 067 367 

8 632 000 0,35 
Výrobek B 26 640 6846 9 118 872 

Výrobek C 8 878 7708 3 465 971 

Výrobek D 13 436 7990 5 367 682 

Celkem 25 019 892 8 632 000 

Návrh číslo 2 se zaplatí za 0,35 roku coţ je 4 a půl měsíce. Po této době bude návrh pouze 

ziskový. 

Časová náročnost realizace 

Časová náročnost montáţe činí 1 týden. Doba dodání robota jsou 4 týdny, celkem tedy 

bude potřeba na realizaci 5 týdnů. 
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4.3 Návrh řešení č. 3 

Poslední návrh řešení je přidání manipulačního robota, dvou robotů na odebírání hotových 

světlometů a přidání dvou kontrolních kamer. Jako manipulační robot bude pouţit robot 

ABB 4600, s rozsahem ramen 2,55 m (D), robot na odebírání světlometů ABB 4600 – 

45/2,05 (M) a dvě kontrolní kamery Cognex In-Sight 7000 (N). A budou přidáni 2 

zaměstnanci na vstupu, kteří budou obsluhovat pouze pracoviště lepení světlometů viz.  

Obr 39. Co se týká nákladů, je nutné započítat náklady na 3 roboty, 2 kontrolní kamery a 2 

nové pracovníky. 

 

Obr. 39 Schéma linky 

 

Nové zařízení  

Nově přidán manipulační robot ABB 4600-40/2,55 technické informace jsou v kap. 2.3.4. 

Dva roboty na odebírání ABB 4600 – 45/2,05 technické informace jsou v kap. 2.3.3, dvě 

kontrolní kamery  Cognex In-Sight 7000 – nový produkt technické informace nejsou 

prozatím výrobcem zveřejněny a přidání dvou zaměstnanců. 
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4.3.1 Obecné informace 

Proto, aby bylo moţné provést kapacitní výpočty, je nutné znát alespoň základní 

informace, které jsou uvedeny v Tab. 36 a 37. 

 

Tab. 36 Obecné informace 

Informace o výrobě 

Provoz  Nepřetrţitý 

Počet dní v roce 365 

Počet pracovních dní v roce 320 

Směnnost Nepřetrţitý 

1 směna časově 12 h 

1 směna pracovní čas 11 h 

Počet pracovníků (strana L + strana P) 1 + 1 

Celkem pracovníků 1 směna 2 pracovníci 
1
 

Seřizovač na 1 směně  1 pracovník 

Manipulant na 1 směně 1 pracovník 

OEE pro nepřetrţitý provoz 85 % 

1
 – pracovníci pracují pouze na pracovišti lepení světlometů 

 

Tab. 37 Pracovní reţim 

  

Počet odpracovaných 

hodin 
Přestávky Celkem 

Pracovní směna [h] 11 1 12 

Pracovní den [h] 22 2 24 
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4.3.2 Takty pracoviště lepení světlometů 

Takty pracoviště pro návrh řešení číslo 3, jsou shodné s těmi v Tab. 30. 

4.3.3 Výpočet počtu párů pro pracoviště lepení světlometů 

Výpočet pro návrh řešení č. 3 je stejný jako v kap. 4.2.3. Počet vyráběných párů na 

pracovišti a zvýšení počtu párů je stejný jako v Tab. 31 a Tab. 32. Vyrobí se stejné 

mnoţství párů světlometů jako v návrhu řešení číslo 2 Tab.33. 

Náklady 

Co se týká nákladů, je nutné dokoupit jeden robot ABB 4600/ 2,55m. Dva roboty ABB 

4600 – 45/2,05, dvě kontrolní kamery Cognex In-Sight 7000 a přidat 2 zaměstnance, kteří 

budou obsluhovat pouze pracoviště lepení světlometů. 

Nově 

2 zaměstnanci pro pracoviště lepení světlometů  

Robot ABB – 2,2 mil. Kč 

2 roboty ABB – 1 robot 1,6 mil Kč 

2 kontrolní kamery – 1 kamera 850 tisíc Kč 

Celkové náklady za stroje pro návrh číslo 3 budou 7,1 mil Kč. 

Mzdové náklady 

V Tab. 38 jsou uvedeny mzdové náklady na všechny zaměstnance pro celý rok, za 4 

směny. Mzdové náklady zaměstnavatele v tomto případě činí 3 216 000 Kč. 

Tab. 38 Mzdové náklady 

 

Hrubá 

mzda – 

průměrná 

[Kč] 

Zdravotní 

pojištění 

zaměstnavatele 

[9%] 

Sociální 

pojištění 

zaměstnavatele 

[25%] 

Celkem náklady 

zaměstnavatele 

[Kč] 

1. zaměstnanec 25 000 2250 6250 33 500 

2. zaměstnanec 25 000 2250 6250 33 500 

Celkem náklady 3 216 000 
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Návratnost 

Při výpočtu návratnosti budu vycházet s předpokládaným ziskem 5 % na jeden pár 

světlometů.  

Výpočty jsou provedeny v kapitole 4.1.3. Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 39. 

Tab. 39 Návratnost 

Výrobek 

Navýšení 

produkce o 

[pár] 

Cena za pár 

[Kč] 

Zisk (5%) 

[Kč] 

Náklady 

[Kč] 

DN 

[rok] 

Výrobek A 18 922 7470 7 067 367 

10 316 000 0,41 
Výrobek B 26 640 6846 9 118 872 

Výrobek C 8 878 7708 3 465 971 

Výrobek D 13 436 7990 5 367 682 

Celkem 25 019 892 10 316 000 

Návrh číslo 3, se zaplatí za 0,41 roku, coţ je 5 měsíců. Po této době bude návrh pouze 

ziskový. 

Časová náročnost realizace 

Časová náročnost montáţe činí 1 týden. Doba dodání robotů a kamery činí 4 týdny, celkem 

je tedy potřeba na realizaci 5 týdnů.  
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5 Celkové zhodnocení přínosu práce 

V následujících řádcích bude provedeno zhodnocení práce. V práci se přišlo na to, ţe 

pracoviště lepení světlometů má pár úzkých míst. Nejkritičtější úzké místo je v oblasti 

testování, kde chybí jeden manipulační robot. Další úzké místo se nachází na výstupu a 

vstupu výrobků, kde chybí pracovníci. Pracovníci zde chybí, protoţe ještě obsluhují 

vedlejší pracoviště na kompletaci pouzder. Jinak je pracoviště lepení světlometů jako celek 

navrţeno dobře.  

5.1 Zhodnocení návrhů 

Návrhy mohou být hodnoceny podle několika kritérií. Od návratnosti investice, výše 

nákladů aţ po časovou náročnost investice. Všechna hodnocení jsou v Tab. 40. 

Tab. 40 Hodnocení návrhů 

  Návrh číslo 

Kritérium 1 2 3 

Náklady [Kč] 0 8 632 000 10 316 000 

Návratnost [měsíce] IHNED 4,5 5 

Časová náročnost realizace [dny] 7 28 28 

Časová náročnost montáţe [dny] 0 7 7 

Počet páru navíc celkem 11 372 67 876 67 876 

 

Návrh číslo 1 je bez nákladů s okamţitým výnosem. Problém u návrhu číslo 1, by mohl 

nastat při změně pracovních smluv zaměstnanců. Z důvodu, ţe se mění směnnost. Ze 

zhodnocení vyplývá, ţe nejvíce se vyplatí návrh č. 2, kdy se zvýší počet vyráběných 

světlometů. V současné době je návrh číslo 2 realizován na jednom pracovišti lepení 

světlometů ve firmě Hella. Tento návrh má poměrně rychlou návratnost. Co se týká časové 

náročnosti tu lze zhodnotit kladně. Nejvíce času zabere objednání robota 4 týdny. Samotná 

instalace zařízení nového pracoviště od dodání robotu zabere asi 7 dní. 
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5.2 Doporučení realizace 

Po důkladném zhodnocení všech pro a proti doporučuji realizovat návrh číslo 3. Důvodů, 

proč jsem se takto rozhodl, je několik. Prvním je moţné navýšení výroby, kdy se zvýší 

počet vyráběných párů za rok. Hlavním důvodem bylo, ţe na pracovišti budou nově 2 

roboty a 2 kamery, které nahradí místo návrhu číslo 2, dva zaměstnance. Jde sice o draţší 

variantu neţ je návrh číslo 2, ale z dlouhodobého hlediska se tento návrh vyplatí. Protoţe 

po skončení výroby výrobků A, B, C, D je moţnost pouţít roboty a kamery na stejném 

pracovišti pro jiné typy výrobků. Dalším důvodem pro návrh číslo 3, je právě kontrolní 

kamera. Tato kamera zvýší počet zachycených vadných světlometů. Doposud byla na 

výstupu pracovnice, která kontrolovala světlomety, jestli nejsou poškrábané nebo jestli 

nemají jinou vadu. Při pouţití kamery zajistíme vyšší kvalitu tím, ţe si lze nastavit, jaké 

světlomety jsou OK a jaké NOK.  
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