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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Merta, F. Proces vývoje světlometu: bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011, XX s. vedoucí 

doc. Ing. Josef Novák, CSc 

 

Bakalářská práce se zabývá procesem vývoje světlometu. Práce popisuje proces vývoje 

světlometu od nabídky do startu sériové výroby. Cílem je popsat proces vývoje montáţní 

linky, se zaměřením na vybrané pracoviště 150 (montáţ dutých šroubů).  

Velký důraz je kladen na popis postupu kvalifikace vybraného pracoviště. Hodnotícím 

kritériem pro vybrané pracoviště bude způsobilost procesu šroubení. Měřenou veličinou je 

hloubka zašroubení.  

 

Merta F. Process of the headlamp development: thesis. Ostrava : VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of mechanical engineering, Department of mechanical 

technology, 2011, XX s. head doc. Ing. Josef Novák, CSc 

 

This thesis deals with the process of the headlamp development. Deals describe the process 

of the headlamp development from the quotation phase to rump up phase (start of serial 

production). The aim is to describe  the process of the assembly line development., with 

focus on the workplace nr. 150 (assembly of the hollow screws).  

The great emphasis is on the procedure of qualification the select workplace. Evaluative 

criteria of  the selected workplace is machine capability of the screwing. Measured value is 

deep of screw.  
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Seznam použitých zkratek 

 

 

ADR   Montáţ krycího rámečku 

BIG   Provozní inţenýr 

BL    Směrový reflektor 

      Způsobilost stroje 

DTM   Dolní specifikační mez znaku 

EMPB   Kontrolní zpráva o prním vzorku 

FRT   Kvalifikace linky 

HTM   Horní specifikační mez znaku 

LWR   Polohování reflektoru 

n    Počet existujících měřených hodnot 

PÍ    Procestní inţenýr 

PMS   Vedoucí výrobního týmu v sérii 

      Vyrobené sady světlometu za rok 

QF    Výrobní kvalitář 

        Poţadovaná výroba zákazníkem 

        Schopnost výroby montáţní linky 

R    Rozpětí 

RPS   Systém referenčních bodů 

S    Standardní odchylka znaku v procesu 

T    Šířka tolerančního pole 

TFL   Reflektor pro dení svícení 

      Jmenovitá hodnota 

         Roční vyuţitelný časový fond 

        Takt robota 

        Největší naměřená hodnota 

        Nejmenší naměřná hodnota 

      Průměrná hodnota znaku v procesu 

X    Výtěţnost montáţní linky 
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Úvod 

Konstrukce světlometu je ukončena a jedná se o zavedení světlometu do výroby. Je to 

rozběhlý projekt, který začal v roce 2009.  Jedná se o vývoj světlometu VW NSF 120.  

U projektu uţ byly zadané nástroje, linka (přípravky, pracoviště). Jiţ je také určeno 

rozmístění strojů na lince. 

 

V současnosti probíhá první lisování dílů ze sériových forem. Sériové díly slouţí 

k uvedení přípravku do provozu. (mechanicky, elektricky a programově). Projekt běţí 

podle termínového plánu a nedošlo zatím k ţádnému skluzu. 

Cílem práce je popsat proces vývoje montáţní linky. Chtěl bych se zaměřit na vybrané 

pracoviště, a to na montáž dutých šroubů (pracoviště 150).  

     Na tomto pracovišti chci popsat způsob, jak se při vývoji vyuţívají znalosti a zkušenosti 

z vývoje jiných světlometů. 

Vývojový tým se skládá z jádra týmu (kern týmu): 

PJM   projektový vedoucí – ceny, termíny 

DE    konstruktér – konstrukce, optimalizace 

QP       plánovač kvality – zkoušky, kvalifikace (např. homologace) 

PP    plánovač procesu – výroba prvních vzorků, zajištění lisovacích  forem a           

              montáţní linky – jednotlivá  pracoviště. 

 

Tento tým je plně zodpovědný za vývoj a úspěšný rozjezd výroby světlometu.  Kaţdý 

člen týmu má přesně dané zodpovědnosti při vývoji. Jako podpora vývoje slouţí další 

oddělení, je to především světelná laboratoř, měřící a zkušební centrum, projektový nákup, 

cenové oddělení a prototypová dílna. Důleţitou, a to nejen poradní roli, má tým 

z výrobního závodu světlometu, pro který se projekt připravuje  

 

Na konci vývoje předává vývojový tým projekt (výkresová dokumentace, formy, linka, 

montáţní postupy, kontrolní postupy, FMEA procesní …) výrobnímu týmu. U projektu 

NSF je vývojový tým z firmy Hella Autotechnik a výrobní tým z firmy Hella Autotechnik 

Nova. 

 

Hodnotícím kritériem pro pracoviště bude způsobilost procesu šroubení dutého šroubu 

do pouzdra světlometu (hloubka zašroubení). Důleţitým kritériem je spokojenost závodu, 

který pracoviště přebírá a spokojenost obsluhy s výrobním přípravkem. Tyto ukazatele 

nejsou měřitelné, a tak slouţí pouze jako motivace pro další projekty.  
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Obr.1 Proces vzniku výrobků PEP. [ 1 ] 
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2. Analýza současného stavu 

 V této práci bude popsán proces vývoje světlometu ve firmě Hella Autotechnik 

Mohelnice. Tato firma je 100% dceřinou společností Německé Hella Lipštat. Byla 

zaloţena v roce 1992. Nejdříve byla zahájena výroba komponentů pro automobilový 

průmysl a postupně se začalo rozšiřovat i vývojové pracoviště. V roce 2003 bylo 

rozhodnuto o vybudování vývojové základny pro společnosti Hella ve stření a východní 

Evropě, a to v Mohelnici. Dnes působí Hella jako nezávislé vývojové centrum pro 

světlomety. Původní záměr byl vyrábět světlomety pro firmu Škoda Mladá Boleslav. 

Mohelnický závod uspěl a přesvědčil mateřskou firmu, ţe můţe vyrábět světlomety i pro 

jiné zákazníky. Cílem vedení bylo vytvořit firmu, která nejenom vyrábí, ale je schopná i 

sama vyvíjet nové projekty. To se také podařilo a od roku 2003 se zde buduje samostatné 

vývojové centrum pro Hella koncern.  

 

Mezi nejdůleţitější zákazníky patří Škoda Auto, Volkswagen a Ford. Dalšími 

odběrateli jsou výrobci nákladních vozidel DAF, HYMER a SCANIA. Cílem pro 

budoucnost je vyrábět světlomety pro zákazníky jako je AUDI a BMW.  

 

Montáţní linky pro světlomety se postupně vyvíjely do současného stavu. Základem 

dnešních montáţních linek světlometu je pětirobotové hnízdo, ve kterém probíhá proces 

lepení světlometu, světlené nastavení a kontrola funkcí světlometu a kontrola těsnosti. Na 

vstupu do tohoto hnízda obsluha zaloţí zvlášť na vozík sklo a pouzdro světlometu. Na 

výstupu získáme hotový a odzkoušený světlomet. Před a za tímto hnízdem jsou pracovní 

stoly, na kterých probíhá další montáţ. 

 

Tento závod si lisuje a povrchově upravuje hlavní díly, ze kterých se světlomet skládá. 

Proces návrhu výrobku a přípravy výroby lze rozdělit do pěti základních etap (tab.1): 

- nabídkové řízení (získání obchodu) 

- návrh a schválení konceptu budoucího výrobku 

- detailní návrh výrobku a jeho ověření za podpory počítačové simulace, popřípadě stavba      

  fyzických prototypů 

- zajištění nářadí a montáţních nástrojů (první komponenty, první výrobky) 

- certifikace výrobního procesu, zkoušky výrobku a jejich kvalifikace a náběh sériové     

  výroby 
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3. Proces vývoje světlometu 

 

V dalších bodech popíši jednotlivé fáze vývoje světlometu a zaměřím se na kroky, 

které jsou spojeny s procesem vývoje montáţní linky. 

 

3.1 Fáze nabídky 

 

V této fázi byl ustaven vývojový tým, zodpovědný za přípravu podkladů pro nabídku. 

Vývojový tým dostal zadání (poţadavek) od zákazníka: 

a) 3D data světlometu 

b) Lastenheft – podrobné zadání poţadavku na světlomet: 

   - normy (pro který trh se bude světlomet vyrábět) 

   - interní zákaznické normy (jak se bude zkoušet světlomet, co musí vydrţet) 

   - materiál (hmoty, ze kterých budou jednotlivé díly vyrobeny) 

   - počty vyráběných kusů světlometu v jednotlivých  krocích výroby automobilu 

 

Na základě 3D dat se začíná navrhovat postup montáţe. Nejuţším místem linky je 

lepící robot. Takt robota je 60s. Za tento čas je vyrobena jedna sada světlometu. Všechna 

pracoviště musí být navrţena takovým způsobem, aby operace na jednotlivých 

pracovištích nepřekročily časově  takt robota. To znamená, ţe čas poţadovaný na 

jednotlivých pracovištích musí být t   60s. V případě, ţe bychom nedosáhli na daných 

pracovištích poţadovaného taktu (t   60s), museli bychom upravit daný přípravek nebo 

vloţit mezipracoviště.  

Podle normy vyuţitelného časového fondu, který udává v jaké míře můţeme vyuţívat 

jednotlivé pracoviště, popřípadě stroj či zařízení ve zvoleném období, kterým zpravidla 

rozumíme rok, čtvrtletí, týden a podle potřeby, zda-li nám časový fond bude slouţit 

k projektování, plánování či vytěţování, si zvolíme daný vyuţitelný fond [ 2 ]. V tomto 

případě potřebujeme zjistit výrobní takt za jednu hodinu, ale nejdříve si spočítáme 

hodinovou výtěţnost za rok, a proto zvolíme vzorec pro roční vyuţitelný fond stroje, 

zařízení, linky: 

 

      (   -    ) * S *     - (   +    ) * S *     [hod/rok]                                                ( 1 ) 

       =  roční vyuţitelný časový fond 

    =  počet kalendářních dnů v roce 
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    =  počet dnů nepracovních (volných) 

 S  = průměrná denní směnnost ( 1 aţ 3 )  

     =  počet hodin za směnu ( obvykle 7,5 hod. ) 

    =  počet dnů oprav za rok 

    =  počet dnů na další plánované přestávky 

 

      (   -    ) * S *     - (   +    ) * S *        [hod/rok] 

       = ( 365 – 115 ) * 3 * 7.5 – (10% )* ( 365 – 115 )  * 3 * 7.5 

      = 5062  [hod/rok] 

Na této lince můţeme počítat s výtěţností 5062 hodin za rok. 

Dále nás zajímá na kolik procent je vyuţitá linka. Tento údaj nám pomůţe při 

rozhodování, zda stavět duplicitní linku, nebo zda se na lince mohou vyrábět i jiné 

projekty, coţ je pro firmu z ekonomického hlediska velice zajímavé. 

Nyní si vypočítáme kolik sad světlometu jsme schopni na této lince vyrobit za jeden 

rok, jestliţe jsme schopni jednu sadu světlometu vyrobit za 60s: 

 

   
            

     
                                                                                                          (2)                                                    

       = vyrobené sady za rok 

      =  roční vyuţitelný časový fond 

        =  takt robota 

 

   
            

     
 

           

  
                           

Tato linka je schopna vyrobit            světlometů za rok. Následující výpočtem 

zjistíme procentuální výtěţnost linky: 

 

x = 
     

     
                                                                                                         (3) 

x         = procentuální vyuţitelnost výrobní linky 

        = poţadovaná výroba zákazníkem (150000 sad/rok) 

        = schopnost výroby linky (303720 sad/rok) 
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Linka je vyuţita projektem NSF 120 VW na 49%. Bude nám stačit jedna linka. Na lince se 

můţou vyrábět i jiné projekty. 

Z výše uvedeného taktu linky a 3D dat se určí, co se bude a v jakém sledu na 

jednotlivých pracovištích montovat. Dále se stanoví, co se bude kontrolovat, jaké montáţní 

stroje a jaké přípravky se budou na jednotlivých pracovištích pouţívat. V tomto okamţiku 

je také zapotřebí zvolit nové technologie nezbytné pro montáţ světlometu (laserové 

svařování skla rámu). 

Navrţená linka se ocení a předá se vedoucímu projektu, který tuto cenu zakalkuluje do 

nabídky. 

 

3.2 Fáze konceptu a detailování 

Tato fáze se skládá ze dvou částí -  z konceptu a detailování. 

3.2.1 Koncept 

 

Jakmile byla firma HELLA vybrána pro vývoj a výrobu světlometu, tak začíná fáze 

konceptu. V této fázi byl připraven termínový plán, tzv. plánovaný rozpočet projektu 

(kolik si můţeme zaplatit lidí, kteří pracují na projektu) a dále bylo určeno jaké vzorky a 

prototypy se budou stavět. V tomto momentu se podrobně rozpracuje postup montáţe na 

jednotlivých pracovištích. Na montáţ světlometu NSF 120 VW se plánuje postavit linku 

z patnácti pracovišť.  

 

Tuto fázi popíši na pracovišti 150 (montáţ dutých šroubů a odvětrávacích kolínek). 

 Na tomto pracovišti se dá ukázat, jak se vývojový tým poučil z předchozích projektů, 

jak jsou definovány poţadavky na pracoviště (způsobilost procesu – hloubky zašroubování 

dutých šroubů). 

Na daném pracovišti je navrţen tento montáţní postup: 

a) zaloţit světlomet do pomocného přípravku (svícením nahoru) 

b) nasadit gumová kolínka na pouzdru (4x) 

c) zaloţit 2x duté šrouby do zakládacího přípravku a zaloţit světlomet do zakládacího             

    přípravku 
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d) vyjmout světlomet z pomocného přípravku a zaloţit světlomet do zakládacího přípravku 

stroje (svícení nahoru). 

e) obsluha spustí přípravek, a tím dojde k automatickému zašroubení dutých šroubů do 

pouzdra (2x) na poţadovanou hloubku a automatickému dotlačení gumové krytky. Po 

ukončení automatického kroku se vyjme světlomet z přípravku a odloţí se na další 

pracoviště. 

 

Na pracovišti 150 pouţijeme pomocný zakládací přípravek (odlitek skla bez čidel, tzv. 

kopyto), standardní stroj s pohyblivou deskou, zakládací přípravek pro pouzdro. Zde se 

také musí pouţít kontrola přítomnosti pouzdra, gumových kolínek a dutých šroubů. Tato 

kontrola je prováděna snímači. 

 

Během automatické montáţe najedou šrouby do nulové polohy na dotek s pouzdrem a 

z této polohy se odměřuje poţadovaná hloubka, která je nastavena na ovládacím panelu. 

Navrţený montáţní postup schválí výrobní závod (specialisti z mateřského závodu), pro 

který se projekt připravuje. Takto se postupuje pro všechna pracoviště, která se budou 

vyrábět pro danou montáţní linku. 

 

3.2.2 Detailování 

Před začátkem této fáze musí mateřská firma odsouhlasit to, co bylo napsané 

v předchozím bodě (3.2.1). Výstupem z této fáze je ukončený vývoj světlometu, jsou 

hotové výkresy, provedeny simulace (tepelné, světelné, mechanické atd.) a musí být 

schválen výrobek zákazníkem. 

 

 Během této fáze se připraví zadání pro nabídku na výrobu jednotlivých pracovišť a pro 

výrobu lisovacích forem. Zvolí se místo, kde bude linka stát, a do vyhrazeného prostoru se 

navrhne rozmístění jednotlivých pracovišť (layout). 

 

3.2.3 Layout (rozmístění jednotlivých pracovišť) 

 

 Navrţení a rozmístění pracovišť (viz. obr.1) závisí na poţadovaném mnoţství 

vyráběných kusů za rok. Linku a jednotlivé montáţní přípravky navrhujeme a 

rozmísťujeme podle spočítaného výrobního taktu, který je směrodatný při navrhování 

linky. Dané pracoviště jsou zapisovány po desítkách z důvodu vloţení nových pracovišť 
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dle potřeby (např.10, 20, 25, 65, 75, atd.). Linka NSF 120 VW je navrţena celkem z 15-ti 

pracovišť, které začínají od čísla 30 a postupně na sebe navazují aţ na poslední pracoviště 

pod označením 160. Přípravky ovládá zaučená obsluha, která provádí jednotlivé operace 

podle technologického postupu. 

 

Obr.3.2.3-1 Rozmístění jednotlivých pracovišť  

 

Postup montáţe je dán postavením jednotlivých operací v daném pořadí za sebou a 

popisovou dokumentací nad kaţdým pracovištěm. Komponenty pro montáţ světlometu 

jsou uskladňovány v centrálním skladu. Tento materiál je pečlivě zabalen, aby nedocházelo 

k jeho poškození a zaprášení, a přepravován nejčastěji v kontejnerech zvaných roll nebo 

ekobalech. Dle potřeby na pokyn manipulanta je materiál naváţen k lince, kde je dále 

rozdělován na místa k tomu určená v layoutu. 
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Popis jednotlivých pracovišť v pořadí za sebou: 

 

030 – Montáţ skupiny pouzdra – na tomto pracovišti se lisují kola pohonu, díl pohonu, 

prvek nastavení a tepelný plech. Po zaloţení dílů do základního přípravku  proběhne 

zaaretování pouzdra, spuštění horní desky a automatické zalisování. Následné 

vyjmutí a předání na další pracoviště. Je zde stroj s pohyblivou horní deskou a 

přípravek. U pracoviště je roll kontejner s pouzdry a zásobníky na drobný materiál. 

Dále je zde odkládací plocha na hotové skupiny pouzder. 

 

040 – Montáţ skupiny reflektoru H4 – zaloţení reflektoru do montáţního přípravku, 

nasazení kloubků na reflektor a automatické zalisování, usazení drţáku ţárovky na 

reflektor H4 a 1x zašroubování, usazení přítlačného pera a jeho zajištění a odloţení 

na další pracoviště. Toto je standardní šroubovací pracoviště. U pracoviště je roll 

kontejner s reflektory a zásobníky na drobný materiál. 

 

050 – Montáţ skupiny reflektoru H4 do pouzdra – zaloţení skupiny reflektoru H4 do 

přípravku (svícením dolů), zaloţit skupinu pouzdra do zakládacího přípravku 

(svícením dolů) a automatické zalisování reflektoru do pouzdra, usazení LWR a 

pootočením zajistit, nalepení etikety a předání na další pracoviště. Je zde standardní 

pracovní stůl s rozvaděčem a montáţní přípravek. Dále je zde tiskárna a zásobník na 

LWR. 

 

060 – Kontrola zalisování reflektoru H4 – zaloţení pouzdra do zakládacího přípravku 

(svícením nahoru), automatická kontrola zalisování reflektoru H4 do pouzdra. Při 

správném zalisování se pouzdro označí viditelně tečkou na určeném místě a odloţí se 

na další pracoviště. Je zde stroj s pohyblivou horní deskou a přípravek. 

 

070 – Montáţ ADR a BL – zaloţit pouzdro do zakládacího přípravku (svícením nahoru), 

1x přišroubování ADR, 2x přišroubování BL reflektoru. Vyjmout skupinu pouzdra 

z přípravku a odloţit na další pracoviště. Toto je standardní šroubovací pracoviště. U 

pracoviště je roll kontejner s ADR, ekobal s BL reflektory a zásobníky na drobný 

materiál. 

 

075 – Montáţ TFL reflektoru do pouzdra – zaloţit pouzdro do zakládacího přípravku 

(svícením nahoru), reflektor TFL automaticky dotlačit do pouzdra.  
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         Vyjmout skupinu pouzdra z přípravku a odloţit na další pracoviště. Je zde standardní 

pracovní stůl s rozvaděčem a montáţní přípravek. Reflektory jsou v ekobalu. 

 

080 – Fixace TFL reflektoru, BL reflektoru a ADR v pouzdře – zaloţit pouzdro do 

zakládacího přípravku (svícením dolů), ze zadní strany přišroubovat TFL reflektor 

2x, ADR 1x a BL reflektor 1x. Vyjmout skupinu pouzdra z přípravku a odloţit na 

další pracoviště. Toto je standardní šroubovací pracoviště. U pracoviště jsou 

zásobníky na drobný materiál.  

 

100 – Montáţ BL ţárovky, TFL ţárovky a gumové krytky – zaloţit pouzdro do 

zakládacího přípravku (svícením dolů), osadit BL ţárovku do BL objímky, osadit 

skupinu BL ţárovky do pouzdra, osadit TFL ţárovku do TFL objímky, osadit 

skupinu TFL ţárovky do pouzdra, nasadit gumovou krytku na pouzdro. Vyjmout 

skupinu pouzdra z přípravku a odloţit na další pracoviště. Je zde standardní pracovní 

stůl s rozvaděčem a montáţní přípravek. Zásobníky na drobný materiál. 

 

110 – Odsávání nečistot – zaloţit pouzdro do přípravku (svícením dolů), odsávání nečistot 

průmyslovým vysavačem. Po dokončení odsávacího cyklu označení pouzdra tečkou. 

Vyjmout skupinu pouzdra z přípravku a odloţit na další pracoviště. Zde je standardní 

pracovní stůl. 

 

120 – Lepení –  máme zakládací vozíky lepení, zvlášť na sklo  a na pouzdro. Vozíky jsou 

označené číslem 1 aţ 4. První zakládáme skupinu KAS (sklo) do zakládacího vozíku 

a poté zaloţíme skupinu pouzdra do zakládacího vozíku. Následuje start 

automatického cyklu a automatické lepení. Lepící stanice se skládá z pěti robotů. 

Robot č.1 je lepící robot pro levou stranu a robot č.2 je lepící robot pro pravou 

stranu. Robot č.1 a č.2 vykonává také plasmování, které je první v pořadí a slouţí 

k narušení povrchu dráţky z důvodu přilnutí nanášeného lepidla. Dále následuje 

zakládací hlava označená jako robot č.3. Tento robot slouţí pro nabírání skla 

z vozíku a je stejný pro levou a pravou stranu. Také robot č.4 je pro levou a pravou 

stranu stejný a slouţí k zatakrování KAS 4-mi sponami. I robot č.5 je stejný pro obě 

strany a nabírá slepené světlo a zakládá jej do Visiconu a následně do těsnosti. 

Z těstnosti je odebrán světlomet robotem č.5 a poloţen na dopravník, z kterého jej 

obsluha vezme a zaloţí do pracoviště 150 montáţ dutých šroubů.  
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150 – Montáţ dutých šroubů – zaloţit světlomet do pomocného přípravku (svícením dolu), 

namontovat gumová kolínka na pouzdro 4x, zaloţit 2x dutý šroub do zakládacího 

přípravku stroje, zaloţit 1x Böllhoff do zakládacího přípravku stroje. Zaloţit 

světlomet do zakládacího přípravku stroje (svícením nahoru). Následuje automatické 

zašroubení  dutých šroubů a Böllhoffu do pouzdra a k dotlačení gumové krytky 

(zakruţování).  Je zde stroj s pohyblivou horní deskou a přípravek. U pracoviště jsou 

zásobníky na drobný materiál. 

 

160 – Kontrola balení – světlomet se z pracoviště 150 odloţí na stůl, kde se vizuálně 

zkontroluje na dekorativní vady a přítomnost všech předepsaných prvků. Světlomet 

splňující předepsané poţadavky se musí orazítkovat a zabalit dle balícího předpisu. 

Zde je standardní pracovní stůl a kontejnery určené pro balení hotových světlometů.  

3.2.4 Příklad popisu provozního prostředku pro pracoviště 150  

 Níţe uveden příklad jak se objednává přípravek. Takto se objednávají všechny přípravky. 

1. Předmět dodávky - výměnný přípravek pravá, levá strana 

                                  - standardní stroj s pohyblivou deskou 

2. Objem produkce pro provedení – maximální kapacita, kterou musí být přípravek     

schopen vyrobit za rok 

3. Podmínky dodávky stroje a přípravku – např. způsob předání, způsob zaškolení údrţby a   

obsluhy apod.  

4. Povinná dokumentace – výkresová dokumentace a programy 

5. Termíny 

6. Popis funkce provozního prostředku: 

a) Specifikace pouţitých dílů výrobku: 

Tab. 3.2.4-1 Specifikace pouţitých dílů 

Název dílu Číslo výkresu Počet kusů 

Světlomet – vstupuje z pracoviště č.140 - 1x 

Odvětrávací kolínko 148.979-00 4x 

Hohlschraube 18x20 (dutý šroub) 162.383-44 2x 

Hohlschraube Insert (Böllhoff ) 175.418-00 1x 

 

b) Technologický postup operace č.150 

- Odebrat světlomet z transportního pásu a zaloţit do pomocného zakládacího 

přípravku (svícením dolů) 

- Nasadit gumová kolínka na odvětrávací otvory světlometu (4x) 
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- Zaloţit Hohlschraube Insert (Böllhoff) do zakládacího přípravku stroje (1x) 

- Zaloţit Hohlschraube 18x20 (dutý šroub) do zakládacího přípravku stroje (2x) 

- Zaloţit světlomet do zakládacího přípravku stroje (svícením nahoru)                                  

- START: dojde k automatické montáţi Hohlschraubů na pouzdro světlometu a 

automatickému dotlačení gumové krytky (zakruţování) 

- Správná montáţ vnějších elementů na světlomet; označení pouzdra tečkou 

(písmeno "A") 

- Světlomet vyjmout ze zakládacího přípravku a odloţit na pracoviště č.160 

 

Tab. 3.2.4-2 Výrobní tak linky 

             

 

 

 

7. Technické a bezpečnostní poţadavky na provozní prostředek: 

a) Poţadavky na zařízení: 

- Provozní prostředek konstruovat jako standardní stroj s pohyblivou deskou (HUB 

Maschina), včetně signalizace a stojanu pro dokumentaci 

- Programovací jazyk: čeština 

- Permanentní odsávání nečistot 

- Zásobníky pro díly a odkládací plochy dle logistického konceptu linky 

- Vhodné osvětlení pracoviště 

 

b) Poţadavky na přípravek: 

- Pomocný zakládací přípravek pro světlomet (svícením dolů) 

- Zakládací přípravek pro světlomet (svícením nahoru) 

- Kontrola přítomnosti světlometu (1x) 

- Kontrola přítomnosti odvětrávacích kolínek (4x) 

- Kontrola přítomnosti Hohlschraube 18x20 (dutého šroubu) (2x) 

- Kontrola přítomnosti Hohlschraube Insert (Böllhoffu) (1x) 

- Kontrola výšky zašroubování Hohlschraube 18x20 (dutého šroubu) 

- Kontrola výšky zašroubování Hohlschraube Insert (Böllhoffu) 

- Dotlačení gumové krytky (zakruţování) 

- Dobrý kus po kontrole označit (písmeno „A“) 

- Poţadavek na způsobilost    : 

> kontrola výšky zašroubování Hohlschraube 18x20 (dutého šroubu) 

Délka cyklu Čas (t) 

Čas pracovnice xx sec. 

Maximální takt linky t < 60 sec. 
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> kontrola výšky zašroubování Hohlschraube Insert (Böllhoffu)  

c) Popisy umístěné na provozním prostředku 

 

Zhotovitel je povinen označit všechny díly zařízení, které budou výměnné v závislosti na 

provedení takto (velikost písma volit dle velikosti dílu): 

- názvem projektu (pokud to rozměry dílu umoţní) 

- číslem provozního prostředku – viz. bod 2/ tohoto dokumentu 

- prázdným štítkem pro změnový index sestavy světlomet 

8. Způsob schválení konstrukce a uvolnění:    

Koncept provozního prostředku (koncept, konstrukce, programové řešení, elektrické 

zapojení, pneumatika) musí být představeno a objednatelem schváleno v termínu Schválení 

bude provedeno písemnou formou s datem a podpisem objednatele a zhotovitele. 

Dohodnuté změny budou zhotovitelem zpracovány v konečném řešení. Tento popis byl 

odeslán k ocenění a na základě zaslaných cenových nabídek byl vybrán dodavatel. Na 

konci fáze vývoje a detailování je proveden interní audit, který musí být úspěšný a můţe se 

objednávat linka a formy. Dále následuje fáze zhotovení provozních prostředků.  

 

3.3 Fáze zhotovení výrobních prostředků  

 

 V této fázi se vyrábí formy, montáţní linka, zkušební zařízení (stojany pro goniometr, 

vibrační stojany, stojany pro 3D měření, apod.), přípravky pro předmontáţ (odebírací 

chapadla, pokovovací planety, lakovací šablony a podobně).  

 

Pro kaţdé vyráběné zařízení musí být vybraný dodavatel. Vybraní dodavatelé na 

první schůzce představí koncept výrobního prostředku a termínový plán. Po odsouhlasení 

konceptu a termínového plánu probíhá konstrukce. Výsledná konstrukce musí být 

schválená vývojovým týmem světlometu. Teprve po schválení začne výroba. 

 

Při schvalování montáţního přípravku se převede 3D model přípravku. Zde se 

prezentuje jakým způsobem budou díly do přípravku zakládány, a jak budou realizovány 

kontroly (snímače). Příklad 3D modelu přípravku pro pracoviště 150 je na obr.1, 2, 3. 
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Obr. 3.3-1 Přípravek se světlometem 

 

 Pracoviště 150 montáţ dutých šroubů se skládá ze zakládacího přípravku pro vloţení 

slepeného světlometu (svícením nahoru) a ze tří upínek, které světlomet zajišťují proti 

pohybu. V přípravku jsou namontovány čtyři motory. Šroubovací motory jsou upevněny 

na pneumatických kostkách, které umoţňující výsuvný pohyb šroubováku směrem 

dopředu. Pneumatická kostka je připevněna na duralové kostce a celé toto zařízení je pevně 

přichyceno k základní desce. Motor č.1 je určen k zašroubení Böllhoff šroubu (viz obr.4),  

motor č. 2,3 nám šroubí Hohlschroube (viz. obr.5). Poslední motor č. 4 je určen 

k zakruţení gumové krytky (viz. obr.č.6). 

 

                                                                                      

Obr. 3.3-4Böllhoff šroub                      Obr. 3.3-5. Hohlschroube                  Obr. 3.3-6 Gumová krytka 

 

Dále je na přípravku namontováno odsávací zařízení, které je určené k odsávání 

plastových špon. Ty  vznikají při zašrubování dutých šroubů 1 aţ 3. Důvodem je zajištění 

co nemenšího znečistění přípravku, a tím moţnosti vniknutí nečistot do světlometu. 

Odsávání je provedeno centrálně průmyslovým vysavačem. 
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Obr.3.3-2 Připravek bez světlometu 

 

Přípravek obsahuje snímač  kontrolující přítomnost pouzdra v přípravku (viz. obr. 7). 

 

 

Obr. 3.3-7. Pouzdro 

 

Dalším kontrolním prvkem je snímač přítomnosti dutých šroubů tzv. světelná závora. 

Zde je prováděna kontrola nasunutí jednotlivých šroubů na trny šroubováků. V případě 

nepřítomnosti kterékoli součásti se stroj při spuštění obsluhou neuvede do chodu a 

signalizuje chybu, která se ukáţe na displeji stroje i s konkrétním uvedením dané chyby 

(např. chyba snímače SQ3 atd.). 

 

Aby nám přípravek fungoval, je potřeba elektrického a  pneumatického připojení se 

strojem a  následné oţivení a  naprogramování jednotlivých operací v takovém sledu a 

s takovými úkony, jaké na daném pracovišti potřebujeme. 
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Obr. 3.3-3 Přípravek – pohled z druhé strany 

 

 Po zhotovení výrobního prostředku se provede první odzkoušení. Na základě tohoto 

odzkoušení se provedou úpravy a případné další odzkoušení. Shodne-li se vývojový tým, 

ţe výrobní prostředek je v pořádku, převeze se do výrobního závodu a  tam se znova 

zkouší. V případě, ţe je výrobní prostředek v pořádku,  nastává další fáze. 

 

3.4 Fáze kvalifikace výrobku a procesu   

   

      Cílem výroby světlometu je získat produkt, který odpovídá všem poţadavkům 

zákazníka. Základním dokumentem, který obsahuje tyto poţadavky, je zákaznický sestavní 

výkres světlometu a Lastenheft (písemné zadání, co všechno má světlomet splňovat). 

 

       V této fázi projektu máme kompletně vyrobený světlomet za podmínek blízkých 

sériovým podmínkám a je potřeba zákazníkovi dokázat, ţe splňuje všechny poţadavky, 

které jsou uvedeny v Lastenheftu a na výkrese. Prokázání probíhá částečně v laboratorních 

podmínkách, kde se zkouší samostatný světlomet: vibrační zkoušky (v závislosti na trhu 

koncového zákazníka), tepelné skladování (se svícením nebo bez svícení), těsnost a 

fotometrie po zkouškách a podobně. Dále se zkouší světlomety na autě v laboratoři stejně 
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jako samostatný světlomet a při jízdě za různých podmínek (v pouštiě, za polárním kruhem 

a podobně). 

 

       Pokud světlomet splnil všechny poţadavky, které byly v zadání projektu, můţe se  

sériově vyrábět – pokračuje se další fází. Stejně jako probíhá kvalifikace světlometu, tak 

probíhá i kvalifikace forem, jednotlivých montáţních pracovišť a celé montáţní linky, 

kvalifikují se i nakupované díly. 

 

Uvolnění je povaţováno za úspěšné, pokud byl podepsán Erstmusterpruefbericht – 

EMPB (kontrolní zpráva o prvním vzorku) pro nakupované a vyráběné díly. Kvalifikace 

linky probíhá při full run test (FRT). 

 Příklad kvalifikace montáţního pracoviště 150 je uveden v bodě 3.4.1. 

3.4.1 Kvalifikace montážního pracoviště 

 

Při návrhu postupu kvalifikace jednotlivých montáţních pracovišť se hodnotí jaký vliv 

na výsledný výrobek má dané pracoviště. Pracoviště 150 - montáţ dutých šroubů má vliv 

na rozměry světlometu. Rozměry světlometu jsou předepsány v tabulce na zákaznickém 

výkrese. Jsou zde uvedeny i poţadované tolerance.Tato tabulka s měřícími body je 

základem pro posuzování funkčnosti přípravku 150. Dále navrhuji postup, jak se bude 

posuzovat funkčnost přípravku 150. 

 

       Abychom mohli určit krátkodobou způsobilost    , musíme předem definovat za 

jakých podmínek se bude vyrábět poţadované mnoţství světlometů, na kterých se bude 

vyhodnocovat    . 

a) vyrobit 50 sad světlometu a ty musí být pořadově očíslovány 

b) díly pouţité na výrobu světlometů musí být ze stejného lisování 

c) světlomety musí do lepení zakládat jedna osoba. 

d) světlomety se musí zakládat do stejného lepícího vozíku 

e) světlomety do pracoviště 150 musí zakládat jedna osoba. 

f) po zalepení se světlomety  předají na 3D měření. 

Proces je povaţován za způsobilý pokud          . Podobným způsobem musí být 

ověřena způsobilost všech přípravků a pracovišť na montáţní lince. 
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3.4.2 Měření způsobilosti - zašroubení dutých šroubů 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v předešlé podkapitole, je potřeba dodrţovat stanovené předpisy 

a postupy, abychom eliminovaly chyby a získali co nejobjektivnější měření. Je zapotřebí 

vyrobit 50 sad světlometu, které musí být pořadově očíslovány. Jednotlivé díly  (pouzdra, 

skla) je nutné vyrobit ze stejného lisování. Světlomety dává do lepícího robota jedna 

osoba. Další podmínkou je zakládání pouzder a skel do stejného vozíku. Slepené 

světlomety vyjeté z robota odebírá další osoba, která je po vyjmutí z vozíku zaloţí do 

pracoviště 150 (montáţ dutých šroubů). I tato operace je prováděna jednou osobou. 

Následně je dokončený světlomet  připraven na 3D měření. Zde se měří stanovené body na 

skle v souřadnicích x,y,z. Světlomet je volně zaloţen do přípravku tak, aby byl přístup 

k měřícím bodům. Zároveň je světlomet připraven na měření hloubky zašroubených dutých 

šroubů, které provádí ručně také jedna osoba. Postupně se měří posuvným měřidlem 

všechny šrouby v pořadí Z1, Z2, Z3. Tyto naměřené hodnoty jsou následně zapisovány do 

tabulek a dále zpracovány početní a grafickou metodou. Toto zpracování je provedeno 

v aplikaci QS-STAT. 

 

Obr.3.4.2-1 Pouzdro pro montáţ dutých šroubů  Z1, Z2, Z3 

 

Z těchto naměřených hodnot, které jsou uvedené v tab. 1 a 2 je následně vypočítáno 

   a      , tak zvaná způsobilost stroje, která je také zaznamenaná do grafů a tabulek 

s vyhodnocenými výsledky (viz. obr. 8 aţ 13).  
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Při kontrole způsobilosti se zpravidla zjišťují dvě rozdílné veličiny způsobilosti 

kvality: 

1. Index potenciálu, který nám porovnává, zda je rozptyl procesu v porovnání s šířkou 

tolerance znaků dostatečně malý. 

2. Kritický index způsobilosti, který slouţí k posuzování způsobilosti procesu. Ten udává 

poměr mezi rozptylem procesu a šířkou tolerance se zohledněním stavu procesu. 

Nejprve je sekvenčně vyhodnocen potenciál procesu a následně způsobilost procesu. 

Předpokladem k tomu, abychom mohli stanovit kritický index způsobilosti, je prokázání 

potenciálního procesu. Neţ začneme posouvat středové hodnoty, je potřeba vzít v úvahu 

rozptyl v daném poměru k toleranci. Popsané indexy způsobilosti se pouţívají v různých 

období projektu vývoje. Veškeré druhy zkoušek způsobilosti vyuţívají stejný postup a 

k výpočtu parametrů způsobilosti kvality dochází dle daných výpočtových metod. Rozdíly 

těchto metod jsou především v počtu zkoušených dílů, v časovém intervalu zkoušek a ve 

stupni plnění. Na to má vliv posuzování analýzy procesu buď před náběhem do sériové 

výroby nebo po náběhu do sériové výroby. Podmínkou pro stanovení způsobilosti je 

vyrovnanost posuzovaného procesu. 

 

Pro výpočet indexu způsobilosti je zapotřebí průměrná hodnota standardní odchylky, která 

se vypočítá: 

 

     
 

 
    

 
                                                                                                                     (3) 

 

    = průměrná hodnota standardní odchylky 

 n = počet existujících měřených hodnot 

 

Po vypočítání průměrné hodnoty standardní odchylky budu počítat standardní odchylku 

znaku v procesu: 

 

s =  
 

 
    

 
                                                                                                                  (4)    

 

s = standardní odchylka znaku v procesu 

  = jednotlivě naměřené hodnoty 
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Nyní můţeme vypočítat index potenciálu: 

 

   = 
           

   
                                                                                                                (5) 

 

       = index potenciálu 

HTM = horní specifikační mez znaku 

DTM = dolní specifikační mez znaku 

6*S   = šířka rozptylu procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
        Obr. 3.4.2-2                                                                                                            Obr. 3.4.2 -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Obr. 3.4.2-4 

                                                   

Pokud při výpočtu zjistíme, ţe index potenciálu kvality je pod námi zvolenou toleranční 

mezí nebo zároveň s ní (viz. obr.2),  vzniká pochybnost o způsobilosti výrobního procesu.  

Jde v zásadě o to, ţe rozptyl procesu v poměru ke zvolené šířce tolerance je příliš velký.  

V takovém případě je potřeba dělat 100%-ní kontroly tak dlouho, dokud nebude pomocí 

nápravných opatření prokázána způsobilost (viz. obr. 3, 4), coţ se ale značně prodraţí. 

V případě, ţe se vejdeme do tolerančních mezí dle obrázku 3 a 4 je vše v pořádku.  

 

 Dále se počítá kritický index způsobilosti, při kterém je zohledněna vzdálenost mezi 

průměrnou hodnotou procesu a specifickými hranicemi: 

 

 
 

 . 
 . 

DTM HTM 

 
 

 . 

DTM HTM 

 
 

 ,66. 
 . 

DTM HTM 
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    =  
           

   
     - pro spodní                                                                                           (6)                   

 

       
           

   
   - pro horní                                                                                              (7) 

 

HTM = horní specifikační mez znaku 

DTM = dolní specifikační mez znaku 

3*S   =  poloviční šířka rozptylu procesu 

   = průměrná hodnota znaku v procesu 

Za kritickou hodnotu je pokládaná ta menší z těch dvou:     = min. {    ;     }. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
          Obr. 1                                                                                                                   

              Obr. 3.4.2-5                                                                                                      Obr. 3.4.2-6 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

      
           

 
                                                                 Obr. 3.4.2-7 

Při ideálně centrovaném procesu (viz.obr. 5,6) jsou indexy způsobilosti stejné. Pokud je 

index potenciálu větší neţ index způsobilosti, můţe být dosaţeno zlepšení pomocí změny 

provozních bodů (tzn. pomocí převedení průměrné hodnoty vyráběných dílů do středu 

tolerančního svazku). 

Aby se jednalo o způsobilost procesu, nesmí index potenciálu a kritický index způsobilosti 

překročit danou spodní hranici. 

 

Výpočty není nutné provádět, jelikoţ jsou uvedené v jednotlivých tabulkách pod grafy 

(viz. obr. 8 aţ 13 výsledky měření způsobilosti stroje - montáţ dutých šroubů E150L)  

DTM HTM 

 
 

  
 . 

DTM HTM 

 
 

 . 
 . 

DTM HTM 

 
 

 . 
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Tab.3.4.2-1 Rozměry zašroubení dutých šroubů Z1, Z2, Z3 

 

 

 

Studie schopnosti stroje - krátkodobá způsobilost 

Montáţní systém - nástroje, příslušenství: Montáţní linka NSF VW 120

Název přípravku: 150

Montáţ sub-sestavy: levá strana pravá strana

Funkční požadavek: Duté šrouby - hloubka zašroubení

(dílčí funkce, které Z1: 7,35±1,5  

musí být splněny) Z2: 10±1,5 Z3: 15,65±1,5

Test vlastnosti podle atributu/Hloubka zašroubení

proměnná

Inspekce šarţe: 50 ks. (v pořadí)

Měření provedl: Merta

    Jednotlivá měření: levá strana [mm] pravá strana [mm] Poznámky

Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z2

1 7,15 9,67 15,65 7,34 10,56 15,74

2 7,39 9,47 15,69 7,3 10,38 15,65

3 7,23 9,58 15,66 7,34 10,71 15,72

4 7,11 9,64 15,7 7,31 10,57 15,65

5 7,48 9,56 15,75 7,13 10,65 15,56

6 7,18 9,64 15,79 7,35 10,69 15,62

7 7,24 9,47 15,56 7 10,63 15,61

8 7,09 9,64 15,68 7,22 10,61 15,65

9 7,29 9,62 15,7 7,1 10,72 15,5

10 7,47 9,51 15,62 7,25 10,62 15,5

11 7,49 9,4 15,66 7,17 10,74 15,56

12 7,31 9,57 15,93 7,12 10,72 15,37

13 7,47 9,63 15,8 7,38 10,43 15,16

14 7,27 9,49 15,6 7,14 10,53 15,9

15 7,29 9,61 15,78 7,52 10,62 15,82

16 7,34 9,59 15,59 7,56 10,5 15,68

17 7,57 9,54 15,8 7,49 10,49 15,71

18 7,4 9,48 15,83 7,43 10,67 15,79

19 7,38 9,67 15,8 7,37 10,66 15,62

20 7,48 9,59 15,81 7,36 10,57 15,68

21 7,28 9,54 15,92 7,17 10,38 15,5

22 7,2 9,49 15,6 7,1 10,57 15,61

23 7,24 9,61 15,92 7,35 10,65 15,56

24 7,34 9,4 15,7 7,34 10,63 15,72

25 7,29 9,51 15,68 7,73 10,72 15,74

Důkaz schopnosti stroje: x Yes o No
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Tab.3.4.2-2 Rozměry zašroubení dutých šroubů Z1, Z2, Z3 

 

 

 

 

Studie schopnosti stroje - krátkodobá způsobilost 

Montáţní systém - nástroje, příslušenství: Montáţní linka NSF VW 120

Název přípravku: 150

Montáţ sub-sestavy: levá strana pravá strana

Funkční požadavek: Duté šrouby - hloubka zašroubení

(dílčí funkce, které Z1: 7,35±1,5  

musí být splněny) Z2: 10±1,5 Z3: 15,65±1,5

Test vlastnosti podle atributu/Hloubka zašroubení

proměnná

Inspekce šarţe: 50 ks. (v pořadí)

Měření provedl: Merta

       Jednotlivá měření: levá strana [mm] pravá strana [mm] Poznámky

Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z2

26 7,24 9,61 15,92 7,35 10,65 15,56

27 7,28 9,54 15,92 7,17 10,38 15,5

28 7,29 9,62 15,7 7,1 10,72 15,5

29 7,09 9,64 15,68 7,22 10,61 15,65

30 7,11 9,64 15,7 7,31 10,57 15,65

31 7,4 9,48 15,83 7,43 10,67 15,79

32 7,24 9,47 15,56 7 10,63 15,61

33 7,27 9,49 15,6 7,14 10,53 15,9

34 7,18 9,64 15,79 7,35 10,69 15,62

35 7,49 9,4 15,66 7,17 10,74 15,56

36 7,57 9,54 15,8 7,49 10,49 15,71

37 7,47 9,51 15,62 7,25 10,62 15,5

38 7,47 9,63 15,8 7,38 10,43 15,16

39 7,29 9,61 15,78 7,52 10,62 15,82

40 7,38 9,67 15,8 7,37 10,66 15,62

41 7,31 9,57 15,93 7,12 10,72 15,37

42 7,34 9,59 15,59 7,56 10,5 15,68

43 7,23 9,58 15,66 7,34 10,71 15,72

44 7,48 9,56 15,75 7,13 10,65 15,56

45 7,34 9,4 15,7 7,34 10,63 15,72

46 7,29 9,51 15,68 7,73 10,72 15,74

47 7,48 9,59 15,81 7,36 10,57 15,68

48 7,39 9,47 15,69 7,3 10,38 15,65

49 7,15 9,67 15,65 7,34 10,56 15,74

50 7,2 9,49 15,6 7,1 10,57 15,61

Důkaz schopnosti stroje: x Yes o No
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Obr. 3.4.2-8 Výsledky měření způsobilost stroje  (montáţ dutých šroubů E150L) 
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Obr .3.4.2-9 Výsledky měření způsobilost stroje  (montáţ dutých šroubů E150L) 
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Obr. 3.4.2-10 Výsledky měření způsobilosti stroje (montáţ dutých šroubů E150L) 
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Obr. 3.4.2-11 Výsledky měření způsobilosti stroje (montáţ dutých šroubů E150P) 

 



Merta František                                                                                                             P roces vývoje světlometu 

 

35 

 

 

 

Obr. 3.4.2-12 Výsledky měření způsobilosti stroje (montáţ dutých šroubů E150P) 
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Obr. 3.4.2-13 Výsledky měření způsobilosti stroje (montáţ dutých šroubů E150P) 
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3.5. Fáze náběhu sériové výroby 

 

V této fázi vývojový tým předává  sériovému týmu projekt (výkresovou dokumentaci, 

formy, linku, montáţní postupy, kontrolní postupy, FMEA procesní apod.). Nastává 

sériová výroba světlometu  kde zodpovědnost má za světlomet sériový tým. Vývojový tým 

slouţí jen jako podpora 6 měsíců po startu této fáze. 

 

Předání předchází interní audit. Jeho součástí je Full run. Při auditu se kontroluje, zda 

výrobek a proces splňuje všechny poţadavky zákazníka a zda byly splněny všechny interní 

předpisy při vývoji světlometu. Full run pochází z angličtiny a znamená plný běh linky. 

V praxi to znamená, ţe se na montáţní lince vyrábí po předem domluvenou dobu (většinou 

dvě hodiny). Během výroby musí linka splňovat podmínku 80% plnění s tím, ţe  se počítá 

s doladěním linky na 100% ( viz. odstavec 3.1 ). 

4. Návrh řešení montážní linky se zaměření na pracoviště 150  

Dále chci popsat nejzajímavější kroky při vývoji jednotlivých pracovišť. Jedná se 

zejména o pracoviště 150 (montáţ dutých šroubů).  

4.1 Zadání výroby přípravku    

Na konci předchozí fáze byl proveden interní audit, který byl úspěšný. Na jeho základě  

mateřská firma uvolnila peníze na výrobu přípravku. Přípravky byly objednány v VMK. 

To je dílna a konstrukční kancelář zabývající se projektováním, stavbou přípravků a linek.  

Tato dílna je součástí HELLA  Mohelnice).  

  Vývojový tým předal 3D data světlometu týmu z VMK. Na základě předaných 

podkladů byla zkonstruována linka včetně přípravků. Po ukončení konstrukce přípravků se 

sešel vývojový tým s konstrukčním týmem přípravků a techniky z výrobního závodu (BIG, 

PI,QF,PMS). Tento tým prochází konstrukcí jednotlivých přípravků, poţaduje úpravy 

v konstrukci a následně uvolňuje navrţené konstrukční řešení do výroby. 

  

4.2 Zadání výroby přípravku pro montáž dutých šroubů (pracoviště 150) 

Pří schvalování konstrukce přípravku se vycházelo s popisu provozního prostředku  

(viz. bod.3.2.4). Procházel se technologický postup a kontrolovalo se, zda lze s navrţeným 

přípravkem tento postup dodrţet. Dále se kontrolovalo, zda jsou na přípravku všechna 

poţadovaná čidla (např. čidla na kontrolu přítomnosti pouzdra, kolínek, dutých šroubů). 
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Do konstrukce přípravku byl také zapracován poţadavek na případné doplnění  

montáţe 3-tího dutého šroubu. Tento poţadavek byl konstrukčně zpracován a předán 

zákazníkovi ke schválení. Po schválení je zadán do výroby. 

 

Konstrukce přípravku byla uvolněna. Uvolnění potvrdili svými podpisy technici 

z výrobního závodu (BIG,PI,QF), vývoje (PP,QP)  a konstruktér přípravku. Tím začíná 

výroba přípravku. 

 

4.3 První zkouška vyrobeného přípravku. 

Při konstrukčním uvolňování bylo dohodnuto pořadí výroby jednotlivých přípravku. 

V tomto projektu byl zadán poţadavek na pořadí výroby přípravků: 

1. pracoviště 90 – laserové svařování skla a krycího rámečku 

2. pracoviště 30 – montáţ skupin nastavení a tepelného plechu 

3. pracoviště 150 – montáţ dutých šroubů 

4. pracoviště 120 – lepení  

5. pracoviště130 – visicon 

6. pracoviště 140 – těsnost 

7. ostatní 

Výše uvedený poţadavek vyplývá z  kapacitních moţností výrobce přípravků. Po 

jednom aţ dvou měsících od konstrukčního uvolnění jsou přípravky vyrobeny (přítomny 

čidla, mechanické části) a začíná programování a oţivování přípravků. V této fázi se 

upřesňuje postup práce na přípravku a provede se první vyzkoušení přípravku. Na základě 

této zkoušky se navrhují změny do programu a provádí se různé mechanické úpravy 

(sraţení hran, které poškozují díly) a optimalizace polohy čidel. 
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4.4  První zkouška přípravku 150 

 Tato zkouška proběhla začátkem prosince 2010 a na základě této zkoušky bylo nově 

poţadováno: 

a) upravit spodní opěrnou plochu tak, aby při vyjímání pouzdra z přípravku 

nedocházelo ke kolizi mezi dolní upevňovací packou a přípravkem 

b) upravit přípravek v místě zakládání dutého šroubu tak, aby nedocházelo k trhání 

rukavic pracovnice 

c) srazit všechny ostré hrany 

Při této zkoušce byly nastaveny parametry přípravku:  

a) hloubka zašroubení dutého šroubu 

b) hloubka zašroubení dutého šroubu boellhoff 

c) rychlosti šroubení jednotlivých šroubů 

Tímto byla první zkouška přípravku 150 ukončena. Přípravek bylo moţné od této 

chvíle začít pouţívat pro výrobu prvních vzorků. Při této výrobě byla zajištěna kolmost 

montáţe šroubu do pouzdra. Byl odstraněn vliv ruční montáţe dutých šroubů na výsledky 

zkoušek světlometů (vibrační zkoušky, tepelné skladování při 70 a 110 °C).  

Po zapracování poţadovaných změn začíná fáze kvalifikace světlometu a procesu 

výroby světlometu. V této fázi zrovna projekt probíhá.   

4.5 Předání přípravku do sériové výroby 

 

Při předávání linky se sejde vývojový a výrobní tým s výrobcem linky, který zhodnotí 

jednotlivá pracoviště, zda splňují to, co bylo dohodnuto při zadání. Případné závady jsou 

sepsány a je domluven termínový plán do kdy budou odhalené závady odstraněny. Tato 

fáze patří k nejobtíţnějším. Vývojový tým chce totiţ co nejdříve předat linky, výrobní tým 

zase získat maximum za investované náklady a výrobce linky chce co nejvíce sníţit 

náklady na vývoj a výrobu přípravků. Přes výše uvedené byla linka úspěšně předána.   
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5. Celkové zhodnocení 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout výrobní linku pro nový světlomet NSF 120 VW, 

zvláště pak se zaměřením na pracoviště 150, kde se jedná o hloubku zašroubení dutých 

šroubů do pouzder. Od zákazníka jsme obdrţeli 3D data s poţadavkem na 300 000 kusů 

světlometů, coţ je 150 000 sad. Takt robota, se kterým pracuje společnost Hella Mohelnice 

je stanovený na t 60s. Vypočítal jsem, ţe výtěţnost montáţní linky při realizaci této 

zakázky je 49 %.  Tímto zjištěním můţe být na této montáţní lince zaveden další projekt, 

který umoţní lepší vyuţití celkové kapacity montáţní linky, coţ povede k časovým a 

finančním úsporám.  

 

Na pracovišti 150 jsem se také zabýval správným umístěním čidel pro kontrolu 

přítomnosti dutých šroubů v pouzdru světlometu. Čidla se musela umístit tak, aby 

nezavazely při vloţení a vyjmutí světlometu do přípravku pro montáţ dutých šroubů. 

 

Další problém spočíval v jejich doladění. Čidla bylo potřeba doladit takovým 

způsobem, aby byly schopny rozpoznat přítomnost dutého šroubu a zabránit spuštění stroje 

v případě nepřítomnosti dutého šroubu na trnu. Správné nastavení bylo docíleno natáčením 

čidel do poţadovaného úhlu během zkoušení funkčnosti pracovního stroje. 

 

Pracoviště 150 (montáţ dutých šroubů) jsem hodnotil pomocí     (viz. bod 3.4.2 

Měření způsobilosti – zašroubení dutých šroubů). Z poznatků, které jsem nabyl při 

vyhodnocování měření, navrhuji jeho zlepšení a to zvýšením počtu měřených vzorků ze 

současných padesáti na sto kusů. Tím bychom získali přesnější data. 

 

Také navrhuji, aby docházelo k aktivnějšímu zapojení výroby do celkového vývoje 

světlometu.   
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