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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace a mechanizace 

montážního systému. V první části práce je zpracována literární rešerše z oblasti 

montáže, automatizace, robotizace a metodiky MTM-2.V navazující praktické části se 

zaměřuji na analýzu současného stavu montáže ve společnosti PMP PAL International 

s.r.o.. Dále se pak zabývám návrhem nového řešení montáže s využitím lepícího 

karuselu v několika variantách. V poslední části porovnávám navržené varianty. Na 

závěr zhodnocuji přínos nových řešení montáže a porovnávám je s cíli vytýčenými 

v úvodu práce. 
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Annotation 

 

This thesis deals with the automation and mechanization of mounting system. 

The first part of this work compiles literature review in assembly, automation, robotics 

and methodologies MTM-2. In the following practical part I focus on the analysis of 

current assembly process in PMP PAL International Ltd.. I then propose a new solution 

in dealing with the mounting using adhesive carousel in several different variations. In 

the last part I compare the proposed options, In conclusion, I evaluate the benefits of 

the new mounting solutions and compare them with the objectives set out in the 

introduction. 
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Úvod 
 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat teorií montáže,  způsoby mechanizace a automatizace 

montážní linky. Provedu rozbor současného stavu montáže ve společnosti PMP PAL International s.r.o. 

a  vtvořím návrh nového řešení v několika variantách při využití lepícího karuselu. 

 

Bakalářskou práci vzhledem k přehlednosti rozdělím do několika kapitol. V úvodní kapitole 

popíši teorii montážních systémů a způsoby jejich členění. Druhou kapitolu zaměřím na problematiku 

robotizace, automatizace a rozsahu možností jejich aplikace. Kapitolu další věnuji metodě MTM-2 

zabývající se analýzou objemu a rozsahu práce a pracovních úkonů. V praktické části mé práce 

zhodnotím současný stav metodou MTM-2. Dle požadavků společnosti PMP PAL International s.r.o. 

 navrhnu nové varianty řešení s různým stupněm automatizace a mechanizace.  

 

Cílem této práce je navržení několika variant využití lepícího karuselu při montáži statoru tak, 

aby se kapacita linky zvýšila minimálně o 75%  a to s využitím prvků automatizace, robotizace a 

mechanizace. 

 

V závěru zhodnotím navrhované varianty se současným stavem montážní linky statoru a 

vyberu možnost, která má největší přínos a nejlépe splňuje podmínky dané společnosti. 
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1. Teorie montáže 
 

Montáž je většinou jedna z nejsložitějších a nejnákladnějších etap výrobního procesu. 

Definujeme ji jako soubor činností lidí, strojů a zařízení obsažených v montážním systému. Při 

vykonání montážních prací v předem daném pořadí vznikne ze samostatných součástí či montážních 

celků hotový výrobek. Tyto práce neboli činnosti ovlivňují mnoho faktorů jako je délka výroby, 

spolehlivost a jakost výrobku. Nezanedbatelná je jak délka montáže, ta ovlivňuje celkovou délku 

výroby, produktivitu práce a efektivnost celého výrobního systému.[9] 

Montáž nelze chápat jako pouhé sestavovací, spojovací a seřizovací práce. Do celkového 

montážního času zasahují i další faktory. Jako je doprava, manipulace a kontrola materiálu. Někdy 

jsou do procesu montáže zařazeny i další operace jako například dolícování a svrtávání typické pro 

kusovou výrobu. [4]  

Pracnost montáže u sériové a hromadné výroby je přibližně 38% a z celkového počtu 

zaměstnanců zaměstnaných ve výrobním podniku jich je na montáži zaměstnáno přibližně 32%. Snížit 

pracnost při sériové a hromadné výrobě je možné hlavně vysokým stupněm propracovanosti 

konstrukčně-technologické koncepce výrobku a zvýšením stupně mechanizace a specializace 

montážních pracovišť. [4]  

Technologicko-organizační úroveň montážních procesů se odvíjí od: 

 Vybavenosti pracovišť 

Nářadí, přípravky, manipulátory.. 

 Pracovních podmínek 

Jedná se hlavně o ergonomii pracoviště (osvětlení, hladina hluku, proudění vzduchu atd.). 

Nedílnou součástí je i míra odbornosti a zaškolení pracovníků. Způsob jakým jsou motivováni 

(benefity, hodinová mzda, kusová mzda, prémie..) 

 Technologicko-konstrukční koncepce výrobku 

Složitost a počet montážních celků (tzv. stupeň stavebnicovosti). To vše ovlivňuje velikost 

pracoviště, stupeň mechanizace automatizace a tedy i průběžnou dobu montáže. 

 Organizace použitých technologii 

Tím je myšleno pořadí a obsah montážních operací. Je zde volena velikost dávek a 

organizace. Tyto podmínky mají vliv na prostorovou a časovou strukturu montáže. [4]  
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1.1. Pracovní činnosti při montáži 

Při určování rozsahu a druhu činností montáže jsou hlavními aspekty typ a charakter výroby. 

Zda se jedná o malosériovou výrobu, kde je montáž prováděna především manuálně s přípravnými a 

přizpůsobovacími pracemi. V sériové a hromadná výrobě se běžně užívá i z činností 

automatizovaných či mechanizovaných (lisy, dopravníky atd.) Nejvyšší podíl na časové náročnosti má 

kontrola, seřizování a demontážní práce. [9] 

 

 

Obrázek 1. Sériová montáž v Mladé Boleslavi [14] 

Při vhodné volbě činností můžeme docílit vyšší efektivity montážního procesu. Důležitými 

hledisky jsou: 

 

 Maximální zvýšení stupně mechanizace a automatizace veškerých montážních činností. 

 Maximální využití manuálních prací. 

 Maximalizace využití typizace, unifikace a vybavenosti pracovišť. 

 Minimalizace pracnosti montáže. 

 Maximalizace produktivity práce [4]  
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1.2. Druhy montážních systémů 

Montážní systém je ovlivněn zejména třemi faktory. Jedná se o faktory dispoziční, 

operativní a materiálové. Materiálovým faktorem rozumíme montážní prostředky a 

montované součásti. Operativním faktorem rozumíme pracovníky montáže, technické 

výkresy a návodky montážního postupu a programu, systémové a provozní údaje atd. Za 

dispoziční faktor považujeme návrh, plánování a řízení montáže. [9]  

Montážní systém je možné dělit na činnosti strojní a ruční. Ruční systémy montáže 

jsou většinou mechanizované, nebo alespoň částečně mechanizované. Strojní systémy jsou 

systémy, které se vyznačují vysokým stupněm mechanizace a automatizace. Běžně se 

uplatňuje kombinace ručních i strojních systémů. 

Kromě základního dělení montážních systémů na ruční a strojní je možné systém 

montáže rozdělit podle těchto hledisek: 

 Podle místa, kde se montáž uskutečňuje na externí a interní. 

 Podle pohybu, který montážní celek vykonává (členění podle organizace) na stacionární 

a nestacionární montáž. 

 Podle kumulace činností vznikajících při montáži na fázové, skupinové a proudové. 

 Podle pružnosti systému na změny na jednoúčelové a pružné výrobní systémy [4]  

Tabulka 1. Kombinace ručních a strojních systémů [1]  
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1.3. Externí a interní montáž 

1.3.1. Externí montáž 

Externí montáž je taková montáž, která je prováděna mimo výrobní podnik. Většinou je tato 

možnost využívána u výrobků nadměrných rozměrů, které není možné z dispozičního hlediska 

montovat uvnitř podniku. Jsou to například velké stroje a zařízení, ale také celé výrobní haly. Externí 

montáž dělíme podle objemu montážních prací na malou a velkou. [9]  

 

Malá externí montáž se vyznačuje malým objemem montážních prací. Typickým rysem pro 

tento typ montáže je, že ji provádí pouze jeden kvalifikovaný pracovník. Tento pracovník většinou 

využívá nekvalifikovanou pomocnou sílu ze závodu. [9]  

 

Velká externí montáž je časově delší oproti montáži malé a má podstatně větší objem prací. 

K realizace velké montáže je zapotřebí větší množství kvalifikovaných pracovníků a pomocných sil 

z podniku, či dodaných externí agenturou. Tento typ montáže je využíván u montáže například 

mostů, přehrad, nebo stavbě nového závodu. [9]  

 

 

Obrázek 2. Velká externí montáž mostu z Pražského okruhu [15] 

1.3.2. Interní montáž 

Interní montáž je zpravidla prováděna ve výrobním podniku. Je používána pro montáž 

výrobků menších rozměrů v porovnání s výrobky typickými pro externí montáž. Na konci procesu 

interní montáže je výrobek již zcela hotov a připraven k expedici. Tímto typem montáže se vyrábějí 

automobily a spotřební zboží. [9]  

  



- 15 - 

 

 

 

Obrázek 3. Interní montáž ve společnosti BOSH [16] 

U montáže větších rozměrů je možné použít jednu z níže uvedených variant. 

 

1. varianta 

 

2. varianta 

 

 

Každá z metod má své výhody a nevýhody. Nevýhodou druhé metody je, že se může značně 

prodražit. Pokud by se při montáži vyskytne problém je mimo závod obtížnější jeho řešení. [9]  
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1.4. Stacionární a nestacionární výroba 

1.4.1. Stacionární montáž 

Stacionární montáží chápeme interní montáž prováděnou na jednom místě a pohyb 

vykonávají pracovníci. Nazýváme ji tedy montáží nepohyblivou. Nepohyblivá montáž je prováděna ve 

formě soustředěné a rozčleněné. Montované součásti jsou na místo montáže dodávány a 

montované polotovary, či součásti zase odváženy. [4]  

 

Soustředěná montáž je typ montáže, která se provádí na jednom pracovišti z jednotlivých 

součástí a vykonává ji jedna skupina pracovníků. Při montáži se využívá montážních postupů bez 

časových norem. [9] 

 

Výhodou tohoto typu montáže, je pružnost, se kterou reaguje na změnu výrobního programu. 

Montážní pracoviště a pracovní prostředky lze snadno přizpůsobit. Pro rovnoměrné využití a vytížení 

pracoviště je nutné zpracovat plán časového vytížení. [9] 

 

Nevýhodou je nutná velká kvalifikace pracovníků pracujících na takovém typu montáže. Počet 

pracovníků na takové lince je omezený velikostí montážní jednotky. 

Soustředěná montáž klade velké nároky na montážní plochu (hlavně plocha potřebná k uložení 

součástí na pracovním místě). Další nevýhodou je dlouhá průběžná doba montáže, její nepravidelný 

průběh a také to že norma času je stanovena jen přibližně (nevhodné pro kapacitní propočty). [9]  

 

 

Obrázek 4. Ruční montáž Italských hodinek [17] 
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Rozčleněná montáž - jedná se o formu montáže, kdy je výrobek rozčleněn na jednotlivé 

montážní celky. Pracovní skupina přechází od jednoho montážního pracoviště k dalšímu. Montážní 

skupina provádí stále stejnou operaci/e. Skupiny pracovníků přecházejí po výrobní hale podle 

předem daného plánu. Proto je nutné zpracovat plán časového vytížení pracovišť. [4] 

Rozčleněná montáž se většinou používá pro kusovou a malosériovou výrobu objemných a 

nemobilních montážních celků. [4]  

Další formy stacionární montáže:  

Fázová– jedná se o kombinovanou formu montáže.  Kdy se jedna část výrobku montuje na 

jednom místě skupinou velmi kvalifikovaných pracovníků. Tato forma je vhodná především 

v opakované malosériové výrobě. [2] 

Přerušovaná proudová – podobně jako v rozčleněné přechází specializované skupiny 

pracovníků od jednoho pracoviště ke druhému. Využívá se v kusové a malosériové výrobě. [2] 

Skupinová – výrobky jsou členěny do jednotlivých sestav, které jsou montovány na 

jednotlivých specializovaných pracovištích, kvalifikovanými pracovníky. Forma je vhodná pro více 

objemovou výrobu. [2] 

1.4.2. Nestacionární montáž 

Nestacionární montáž, též se používá pohyblivá montáž, je specifická tím, že se montovaný 

celek pohybuje po montážní lince od jednoho pracoviště k dalšímu. Pohyb montážních celků je 

zpravidla ve smyslu časového a technologického sledu montáže. Pohyb pracovníků na lince je 

minimální. Montáž je prováděna jednotlivci či skupinami současně na několika pracovištích. Jedná se 

o vhodnou formu pro hromadnou a velkosériovou výrobu. [3,5]  

Montáž předmětná je nejjednodušší forma pohyblivé montáže, někdy nazývaná montáží 

řadovou. Na specializovaných montážních pracovištích obsluha vykonává pouze určité opakující se 

operace. Polotovar se pohybuje pouze mezi těmito pracovišti. Vzhledem k tomu, musí být pořadí 

pracovišť uspořádáno ve smyslu montážního postupu. Řadová montáž může být využívána i jako více 

předmětná a mít volný takt. [3,5]  

Montáž linková někdy také označována jako nesynchronní díky svému variabilnímu tempu. 

Každá linka však musí mít svůj takt, který určuje nucený pohyb montovaného předmětu. Tento typ 
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vyžaduje podrobnější rozčlenění montážních celků na jednotlivé operace. Dále je nutné dodržení 

sledu jednotlivých operací. Jedná se o vhodnou variantu montáže pro podniky se širším sortimentem 

a větším podílem ručních montážních pracovišť. Uplatnění nachází převážně v automobilovém 

průmyslu. [5]  

Montáž proudová je nejrychlejší formou nestacionární montáže. Princip spočívá buď 

v pohybu montovaného předmětu, nebo pracovníků včetně montážních nástrojů a pomůcek. 

Nejčastěji je užívána varianta s pohybujícím se výrobkem hlavně v hromadné výrobě, a to s vysokým 

stupněm mechanizace a automatizace. [5]  

Proudovou linku je možné sestavit ze sady montážních stanic a automatických podavačů, 

které slouží k manipulaci s materiálem. Díky tomu je možné montovat na více pracovištích současně. 

Každý podavač či robotická ruka musí mít vymezen vlastní pracovní prostor, tak, aby nedocházelo 

k narušení montáže na okolních pracovištích. [5]  Mezi pracovišti musí být plná synchronizace z 

hlediska časové náročnosti jednotlivých operací. [7]  

 

Obrázek 5. Montáž ve společnosti Škoda auto 

Tato organizační forma klade vysoké nároky na konstrukční a technologickou přípravu, plný 

přísun materiálu, výměnu součástí a ukládání materiálu na pracoviště. 

Výhodou je synchronizace všech montážních operací a konstantní náplň práce na 

pracovištích. Díky tomu je možné pracoviště speciálně vybavit. U této formy je velkou výhodou také 

opakovatelnost montáže při zachování kvality. [9]  
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Dělení pode taktu: 

Nucený: je buď plynulý a pomalý, nebo přerušovaný, ale vždy v taktu. 

Volný: pohyb je určován a většinou i prováděn montážními pracovníky, není v taktu. [2] 

1.5. Jednoúčelové a pružné montážní systémy 

 Montážní systémy mají různou míru pružnosti (flexibility). Jde o míru toho, jak systém 

dokáže reagovat na změnu montážních operací. Určujeme tzv. stupeň jednoúčelovosti (tvrdosti), 

nebo stupeň pružnosti (flexibility). Moderní výrobní a montážní linky s programovatelnými roboty 

řízenými počítačem mají vysoký stupeň flexibility. Ovšem ruční montáž je nejflexibilnější. Ta díky 

lidské inteligenci je nejpružnějším a v mnoha směrech nenahraditelným montážním systémem. 

Pružnost systému je také závislá na mezioperační dopravě a schopností systému vyrovnat se 

s případnými poruchami. [4,9]  

1.6. Montážní pracoviště 

Každá montážní linka musí mít adekvátně vybavené a uspořádané montážní pracoviště. Musí 

být splněny požadavky na prostor. Volíme nejlepší možnou variantu podle následujících kritérií. [5]  

 Charakter a druh montážní činnosti 

 Technologická vybavenost (podavače, obráběcí centra, lisy,…) 

 Pracovníci (ergonomické, hygienické a bezpečnostní podmínky) 

 Hmotnost a rozměrová náročnost montážního celku [5]  

V dnešní době některé firmy zabývající se montáží nabízejí pracoviště ve stavebnicové formě. 

Takové pracoviště je poté vybaveno přesně podle přání zákazníka. Takto je možné sestavit 

jednoduché, složité i plně automatizované linky. Tyto linky musí vycházet z kritérií výše zmíněných. 

[5]  
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Obrázek 6. Montáž ve společnosti PMP PAL International s.r.o.  

1.7. Volba technicko - organizační formy montáže 

Kritériem pro volbu technicko – organizační formy je hlavně sériovost výroby. Další kritéria 

jsou rozměry, váha a složitost konstrukce výrobku. [7] 

Podniky by měli volit systémy s nejvyšší možnou formou montáže jakou jim jejich technicko – 

ekonomická situace dovolí. Vhodnou formu vybíráme dle technicko-organizačních požadavků 

s pomocí více kriteriálního rozhodování. [7] 

Vyšší forma organizace montáže umožňuje: 

 Zvýšení specializace pracovníků a jednotlivých pracovišť 

 Zvýšit produktivitu práce i při nižších nárocích na kvalifikaci pracovníků 

 Snížení rozpracované výroby 

 Rytmickou práci a snížení hromadění součástí mezi pracovišti 

 Zkrácení doby montáže a tím i výrobních nákladů 

 Zlepšení informačních toků (lepší přehled o pohybu montážního celku během montáže) 

 Vyšší míra využití časových a výkonových pracovních prostředků [1]  
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2. Mechanizace, automatizace a robotizace 

Existuje mnoho důvodů pro využití automatizovaného, nebo dokonce robotizovaného 

výrobního procesu. Vyšší stupeň automatizace vede ke zlepšení kvality produktů, zlepšení 

spolehlivosti činností spojených s výrobou, zvyšuje se produktivita a snižují se výrobní náklady. 

2.1. Rozdělení montáže dle stupně mechanizace 

Montážní systémy dělíme dle stupně mechanizace na: 

 Ruční 

 Mechanizované 

 Automatizované [7] 

 

2.1.1. Ruční montážní systém 

 Jeden z nejrozšířenějšího způsobu montáže a v mnoha směrech nenahraditelný. 

Charakteristické pro tento typ montáže je: 

 Upínání zařízení jednoduché konstrukce 

 Užívání univerzálních nástrojů 

 Ekonomická doprava součástí 

 Ustavení spojovaných součástí při minimálním přemístění [7]  

2.1.2. Mechanizované montážní systémy 

Jedná se o mezistupeň mezi ruční a automatizovanou výrobní linkou. Charakteristické pro 

mechanizovanou linku je použití mechanizovaného zařízení a motorického nářadí. Montážní energie 

je přenášena pneumaticky, elektricky, mechanicky či hydraulicky. Vzhledem k bezpečnosti je začátek 

a konec montážního cyklu obstaráván zaškoleným pracovníkem stejně tak volba operací. 

Nejběžnějším důvodem zavedení mechanizace do výroby je odstranění namáhavé lidské práce. 

Např.: manipulace s předměty vysoké hmotnosti. [7]  

2.1.3. Automatizované montážní systémy 

Charakteristickým znakem automatizované montáže je, že systémy výrobních automatů 

pracují podle předem daného programu s minimálním zásahem člověka. Ten zde plní převážně 

kontrolní funkci. Jedná se tedy o využití různých technických prostředků, díky kterým probíhaje 

samočinně dílčí či celé pracovní procesy. Takovéto systémy bývají doplněny o kontrolní zpětnou 

vazbu v podobě, která je prováděla automaticky a výsledky jsou zohledněny v montáži. [12]  

Automatizaci dělíme na tvrdou a pružnou. 
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Tvrdá automatizace spočívá v tom, že stroje a výrobní zařízení pracují na mechanickém 

principu. Z toho to důvodu není takové zařízení schopno rychlého přenastavení (v řádu i několika 

dnů) na nový výrobek. Typickým představitelem jsou jednoúčelové obráběcí stroje. Stroje jsou 

dimenzované na výrobu několika součástek současně. [10]  

Pružná automatizace historicky byla vyvinuta až v padesátých letech 20. století. Pružná 

automatizace umožnila automatizovat výrobní či montážní proces bez ohledu na velikost výrobní 

série a rozsah vyráběného sortimentu. Charakteristické je využití číslicově řízených strojů, které 

umožnily změnit řídícího dělníka na dozor. Cílem automatizace je získat technologické a ekonomické 

výhody. Kompletní automatizace je nejvyšším stupněm automatizace, při které by v budoucnu bylo 

možné vyrábět bez zásahu člověka do výrobního procesu. [10]  

2.2. Manipulátory a průmysloví roboti 

Snaha zefektivnit výrobu z hlediska jakosti a objemu produkce a také odstranění namáhavé 

lidské práce často v nevhodných či dokonce životu nebezpečných podmínkách vedla k vývinu tzv. 

manipulátorů a průmyslových robotů. Tyto manipulátory disponují velkým množstvím úchopných 

členů. Je jimi možno uchytit např. podtlakovým zařízením i tvarově rozlišné a křehké předměty. [6]  

Výhody automatizovaného manipulačního systému jsou. 

 Zvýšení bezpečnosti práce 

 Zkrácení vedlejších časů 

 Rovnoměrnější a přesnější průběh pohybů 

 Snížení výrobních nákladů 

 Vyšší míra využití výrobních zařízení 

 Zvýšení rovnoměrnosti a přesnosti průběhu pohybů 

 Sociologické účinky ( vyloučení činností ve škodlivém prostředí a pracovník neprovádí 

monotónní činnost) 

Běžně lze vyřešit každý manipulační úkol pomocí speciálních podávacích mechanizmů, nebo 

použitím jednoúčelových a univerzálních manipulátorů. Popřípadě robotů. [6]  
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Dle funkčních činností dělíme manipulační mechanizmy dle schématu: 

 

Obrázek 7. Schéma rozdělení manipulačních mechanizmů [6] 

 

Jednoúčelové podávací zařízení jsou většinou součástí obsluhovaného stroje. Pohon je buď 

odvozený od stroje a jím také řízený, nebo mají vlastní pohonnou jednotku. Konstrukce je plně 

podřízena výrobnímu stroji. 

Univerzální manipulátory jsou zařízení s vlastní pohonnou jednotkou. Jedná se o zcela 

nezávislá zařízení na výrobních strojích. 

Programovatelné manipulátory a průmyslové roboty je možno naprogramovat, jsou tedy 

řízeny programovatelným ústrojím. Jedná se o další typ nezávislý pohonem tak i konstrukcí na 

výrobním stroji. 

Synchronní manipulátory, jsou řízeny pracovníkem. Slouží hlavně jako zesilovací zařízení, 

které přenáší na dálku příkazy obsluhy. Díky tomu obsluha na provedení daného úkonu potřebuje jen 

zlomek síly, kterou by potřebovala bez takového zařízení. 

Manipulátory s pevným programem mají jednoduché programovatelné ústrojí. Program 

těchto manipulátorů se během činnosti nemění. 

Manipulátory s proměnlivým programem je možné, jak z názvu napovídá, přepínat mezi 

jednotlivými programy. Do této skupiny patří i zařízení s adaptivním řízením. 
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Kognitivní roboti jsou ,,nejsamostatnější“ manipulační zařízení. Jsou schopni pružně reagovat 

na nejrůznější situace a racionálně uvažovat. [6]  

Základní technické údaje průmyslových robotů nutné pro jejich aplikaci: 

 

 Počet stupňů volnosti 

 Pracovní prostor vymezený pohybem ramene 

 Nosnost 

 Přesnost polohování 

 Druh pohonu (pneumatický, mechanický, elektrický…) 

 Maximální a minimální rychlost pohybů ramene v osách 

 Typ řídícího systému 

 Způsob programování 

 Řízení pohybu v prostoru (bod po bodu, spojitá dráha, řízená dráha) [6]  

2.2.1. Kinematika průmyslového robota 

Kinematika průmyslového robota vychází z pohybů lidské ruky. Lidská ruka má 27 stupňů 

volnosti, pro zajištění orientace a polohy předmětu však postačí pouhých 6 stupňů volnosti. 

V některých případech jsou konstruována zařízení s více stupni volnosti. [6]  

Dle možnosti pohybů dělíme roboty na tři druhy: 

 Operační 

 Suboperační 

 Manévrovací 

Kinematické možnosti robotů jsou dány sledem a druhem kinematických vazeb. Uspořádání 

varianty vzhledem k jejich kinematice vymezuje operační prostor robota, kde robot v každém bodu 

prostoru, díky svému úchopnému členu či hlavici může zasáhnout. Operační prostor není konstantní, 

rozměry a tvar se mění se změnou rozměrů jednotlivých prvků a změnou os kinematických dvojic. Pro 

pohyb s předmětem se využívá posuvných a rotačních pohybů popřípadě jejich kombinací. [6] 

Kinematika průmyslového robata je na obrázku č.8.  

Obrázek 8. Kinematika průmyslového robota [19] 
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Pohyby jednotlivých ramen jsou realizované pomocí pohybového mechanizmu podle druhu 

souřadnice buď lineárním, nebo rotačním mechanizmem. 

Přesnost dráhy je určena součtem nepřesností členů a vůle pohybového mechanizmu. Tedy 

jsou veškeré chyby pohybového mechanizmu ve směru souřadnic geometricky sčítány. Výsledný 

součet chyb je nazýván statickou chybou polohovací. [6]  Příklad skutečných pracovních prostorů je 

na obrázku č. 9. 

 

                   

 

Obrázek 9. Z leva: Kartéský robot, Kartéskopolární robot a dole robot polární [20] 

 

2.2.2. Přesnost manipulace 

Je definována jako maximální odchylka mezi požadovanou a skutečnou polohou v libovolném 

bodu pracovního prostoru. Její velikost ovlivňuje zejména rychlost pojezdu, zatížení vyvinutá na 

zařízení a aktuální směr pohybu. Přesnost manipulace je závislá převážně na konstrukci a použitých 

prvcích pohonu, řízení, odměřování a samozřejmě také celkové kvalitě provedení. Přesnost 

manipulace je udávána výrobcem. 

Rozlišujeme přesnost polohování a přesnost opakovanou. Opakovaná přesnost bývá vyšší, je 

to dáno tím, že do cílového bodu se najíždí ze stejného směru stále stejnou rychlostí. [6]  

2.2.3. Pohony robotů 

Pro pohyb robota ve všech osách využíváme čtyřech základních druhů pohonu. Tyto pohony 

jsou mechanické, pneumatické, hydraulické a elektrické. Volba pohonu není jen ekonomickou 

záležitostí, ale hlavně se tím ovlivní nosnost a jeho přesnost. V současnosti se používá převážně 

elektrický pohon. [21]  Porovnání jednotlivých pohonů a jejich vlastností viz tabulka č.2. 
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Tabulka 2. Porovnání pohonů [11] 

 

2.2.4. Systémy řízení 

Tyto systémy slouží k řízení jednotlivých činností robota, a to řízením jednotlivých pohonů a 

mechanismů. Další úlohou řídícího systému je komunikace stroje s periférním zařízením jako je např.: 

dopravník a podavač. Struktura řídícího systému robota kopíruje svým uspořádáním systém počítače, 

tedy využívá prostředků z oblasti výpočetní techniky. K samotnému řízení systém využívá předem 

připravený a uložený program. Takový robot bývá zpravidla připojen jak ke stroji, který obsluhuje tak 

případně se spolupracujícími roboty a dalšími externími zařízeními. [21]  

Systémy řízení můžeme dělit podle pružnosti reakce programu na změny ve výrobě. Ty 

nejjednodušší, které nedokážou samy reagovat nazýváme řídící systémy s pevným programem. Říká 

se jim též roboti první generace. U tohoto typu je nutné je manuálně přeprogramovat při jakékoli 

změně výrobního programu. V dnešní době používanějším typem je řídící systém s pružným 

programem. Tento systém již zvládá pružně reagovat na změny ve výrobním programu. [6]  

 

 

Vlastnosti 

 

 

Pohon 

Účinnost 

pohonu 

Měrný 

výkon 

Možnost 

řízení 

Závislost 

na 

teplotě 

Těsnost 
Další vlastnosti a 

využití 

Mechanický Vysoká Nízký Nízká Nízká Bezproblémová 

Především vačkové 

a pákové 

mechanizmy. 

Pneumatický Vysoká Průměrný Průměrná Vysoká Problematická 

Jednoduchá údržba, 

nízká cena, čistota, 

nízká přesnost, 

obtížná regulace, 

hlučnost. 

Hydraulický Vysoká Vysoký Vysoká Vysoká Problematická 

Značný výkon, 

plynulé řízení 

rychlostí, nízká 

účinnost a vysoká 

teplotní závislost. 

Elektrický Průměrná Průměrný Vysoká Nízká Bezproblémová 

Vysoká přesnost 

polohování, snadná 

montáž, nízké 

náklady na údržbu. 
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Dále dělíme řídící systémy podle toho jakým způsobem dosahují požadovaného bodu. 

Bodové řídící systémy (PTP) dosahují požadovaných bodů operačního prostoru i bez toho, 

aby mezi průběhy pohybu v jednotlivých osách byla funkční souvislost. Řídící systém počítá pouze 

s koncovým a počátečním bodem. O dráhu, kterou musí urazit mezi těmito body se nezajímá. Díky 

tomu je možné tyto systémy využít pro všechny čtyři typy pohonů. [6]  

Dráhové systémy řízení (CP) pracují na principu funkčního vázání koncového členu 

k pohybovým osám. Z požadavku na přesnost je takový systém řízení aplikovatelný pouze na 

hydraulické a elektrické pohony. [6]  

2.2.5. Snímače polohy 

Pro docílení požadované přesnosti a jakosti ve výrobě používáme snímače. Tyto snímače 

zjišťují skutečný stav funkčních orgánů průmyslových robotů a manipulátorů a sbírají o nich 

informace. Díky těmto informacím je poté řídící systém robota schopen vyhodnotit informace 

z prostředí či o poloze manipulovaného předmětu porovnáním s hodnotami požadovanými a 

zjištěnými snímačem.  Řídící systém při nesouladu koriguje odchylky v pohybu. [11] 

Druhy snímačů dle způsobu odměřování vzdálenosti: 

 Absolutní – snímač generuje signál a přesně definuje polohu vzhledem k počátku soustavy. 

 Inkrementální (přírůstkové) snímače odměřují dráhu po jednotlivých bodech. 

 Regulační obvod otáček – odměřují rychlost otáčení. Otáčky snímají pomocí tzv. 

tachogenerátoru. 

 Polohový regulační obvod – je vybaven dvěma překrývajícími se regulačními obvody na 

osách. [11]  
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3. Projekt MTM -2 

Metodou pohybových studií (MTM) analyzuji současné řešení montáže statoru v PMP PAL 

International s.r.o. Důvodem této studie je zjistit časovou pracnost a vytížení pracovišť a s tím 

související rozsah nákladových položek. [7] 

3.1. Historie MTM 

Vznik metody MTM (MethodTimeMeasurement) se datuje již do roku 1948. Je to výsledek 

studie s ruční vrtačkou pro společnost WeistinghouseElektricCorporation v USA, kde pánové H.B 

Maynard, J.L Schwab a G.J Stegemerten vydali publikaci s názvem Methods-Timemeasurment. Ta se 

rychle rozšířila a v roce 1967 v Paříži bylo rozhodnuto. Vzniklo mezinárodní ředitelství International 

TMT Directorate (IMD). Poté se metoda dále rozšířila a MTM se začala standardně používat napříč 

celým světem. [8]  

Díky své složitosti nebyla tato metoda vhodná pro jiné oblasti hospodářství a to hlavně pro 

její náročnost na přesnost a komplikovanost. IMD se rozhodlo vytvořit modifikovanou verzi 

s univerzálnějším užitím. V roce 1965 vznikla tedy metoda MTM-2. Původní metoda získala označení 

MTM-1. [8]  

3.2. Teorie MTM 

Metoda je běžně užívaná k  analýze objemu a rozsahu práce a pracovních úkonů. Rozděluje 

pracovní úkony do specifických pohybů. Tyto pohyby mají přesně danou dobu na provedení. 

Výhodou metody je, že navzdory rozmanitosti lidské práce víme, že se skládá ze souboru úkonů, 

které se pravidelně opakují. Tyto pravidelně se opakující úkony nazýváme základními pohyby ( např.: 

sáhnout, uchopit, položit). Během výzkumu jednotlivých základních pohybů bylo zjištěno, že čas 

potřebný k uskutečnění jednotlivých pohybů je v malých tolerancích stejný. Tedy je statisticky možné 

určit čas pro trvání jednotlivých úkonů na pracovišti. Díky této normě je možné průběžně sledovat a 

optimalizovat pracovní postupy. [8] 

Hlavní jednotkou MTM je časová jednotka 1 TMU (TimesMeasurement Unit).  

1sekunda = 27,8 TMU [8]  

Přepočet TMU dle tabulky: 

Tabulka 3. Přepočet TMU [8]  

TMU sekundy minuty hodiny 

1 0,036 0,0006 0,00001 

27,8 1 0,0167 0,00028 

1666,7 60 1 0,01667 

100 000 3600 60 1 
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Analýza MTM rozděluje pohyby do tří základních skupin: 

 Pohyb očí: dva pohyby (zaostři pohled,..) 

 Pohyby horních končetin: osm pohybů (úchop, sáhni, přemísti,..) 

 Pohyby dolních končetin a těla: patnáct pohybů (sehnutí těla, úkrok,..) [8] 

3.3. Použití metody MTM-2 

Metoda je užívána převážně v sériové výrobě. A to tam kde nejsou opakující se cykly tak 

četné a pracovník nedělá příliš různých pohybů oběma rukama najednou. Jedná se tedy o 

zjednodušenou verzi MTM-1. Hlavní rozdíl je v objemu, rozsahu a délce sledovaného cyklu. Rozdíl při 

použití MTM-2 a MTM-1 by neměl být větší než 5%. Základní členění pohybů dle metody MTM-2 na: 

 Jednoduché základní elementární pohyby 

 Kombinace základních pohybů (Get a Put) [8] 

Základní činnosti a jejich značení jsou v tabulce č. 4. a základní hodnoty MTM-2 v tabulce č. 5. 

Tabulka 4. Základní činnosti a jejich značení [8]  

ČINNOST SYMBOL 

GET Vzít G 

GET WEIGHT Vzít břemeno GW 

PUT Vložit P 

PUT WEIGHT Vložit břemeno PW 

APPLY PRESSURE Tlak A 

EYE ACTION Pohyb očí E 

CRANK Točit C 

FEET ACTION Pohyb nohy F 

STEP Krok S 

BEND AND RISE Ohnout se a vztyčit B 

REGRASP Změna uchopení R 
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Tabulka 5. Základní hodnoty MTM-2 [8] 

cm GA GB GC PA PB PC 

-5 3 7 14 3 10 21 

-15 6 10 19 6 15 26 

-30 9 14 23 11 19 30 

-45 13 18 27 15 14 36 

-80 17 23 32 20 30 41 

GW: 1 na 1kg PW: 1 na 1kg 

A R E C S F B 

14 6 7 15 18 19 61 

 

Při práci levé a pravé ruky popřípadě asistence těla je třeba vyřešit současné pohyby. 

Tabulka 6. Současné pohyby [8] 

 
GET PUT 

GA GB GC PA PB PC 

GET 

GA s s s s p p 

GB s s s s p o 

GC s s p p o o 

PUT 

PA s s s s p p 

PB p p p p o o 

PC p o p p o o 

Vysvětlivka: 

 s- Snadno proveditelné 

 o - Obtížně proveditelné po zácviku 

 p- Proveditelné po zácviku [8]  
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4. Společnost PMP PAL International s.r.o. 

Praktická část mé bakalářské práce je zaměřena na optimalizaci a možnosti automatizace 

montážního procesu výrobku PQ25 na lince A-ENTRY pro mezinárodní společnost PMP PAL 

International s.r.o. (dále jen PAL) Nejprve se zaměřím na historii společnosti PAL, následně  

představím produkty této společnosti. Pro úplnost a možnost porovnání provedu rozbor současného 

stavu montáže produktu PQ25. Pro tento výrobek navrhnu optimalizované varianty. Návrhy 

porovnám se současným stavem  a vyberu nejvhodnější z nich. 

Společnost PMP PAL International s.r.o. se zabývá převážně montáží stíracích souprav, ale i 

dalších drobných součástek pro automobilový průmysl. V tomto odvětví má dobré jméno a v mnoha 

ohledech se stala synonymem kvality. 

4.1. Historie společnosti 

Jen málo podniků České republiky začalo psát svou historii před druhou světovou válkou.  

Společnost PMP PAL INTERNATIONAL s.r.o. byla založena v roce 1922 v Praze na Pohořelci pod 

názvem Vojenské telegrafní dílny. Zaměřená byla hlavně na opravu spojovaného vojenského 

materiálu. V roce 1926 se Vojenské telegrafní dílny přestěhovaly do nových dílen v Praze Kbelích. 

Byla poprvé zavedena sériová výroba a rozšířil se sortiment výrobků na malé motorky a např. 

šifrovací zařízení a dělostřelecké zaměřování. Během druhé světové války byl podnik začleněn do 

německého válečného koncernu Ostmarkwerke zabývající se převážně zbrojním průmyslem. Po válce 

roku 1946 vzniká národní podnik PAL (Spojené závody pomocného automobilového a leteckého 

průmyslu). Sortimentem v té době byly převážně zapalovací svíčky, setrvačníkové magnety a stěrače. 

Hlavními odběrateli byly automobilky a letecký průmysl, případně pracovní stroje. Národní podnik 

nevydržel dlouho v roce 1950 se PAL rozpadl na pět samostatných podniků, jednou z nich je i PAL n.p. 

se sídlem v Kbelích u Prahy. Společnost se dále rozrůstá a rozšiřuje svůj sortiment o komutátory, 

palubní přístroje, přepínače a spínače. Stává se symbolem kvality v Evropě. V roce 1991 se společnost 

PAL stává akciovou společností. O rok později je připravována privatizace a v roce 1994 je tento 

projekt schválen. PAL se znovu rozpadá a to na šest samostatných podniků. Know-how firmy přebírá 

VD Adolf Schindling AG a je založena společnost PAL Praha a.s. V roce 1998 společnost kupuje 

kanadský nadnárodní koncern Magna International. Dochází ke značné modernizaci podniku a 

expanzi na zahraniční trhy. Dokonce v roce 2000 je navázána spolupráce s Federal Mogul-Champion. 

Podnik byl znovu prodán a to v roce 2008 indické firmě AshokPirma Group, který jí vlastní do 

současnosti. Indická společnost vlastní i maďarskou společnost PMP Bakony, vyrábějící stěračové 

jednotky a PMP Components v Indii s odběrateli též z řad automobilek. Kolem roku 2010 vedení 

společnosti uvažovalo o přesunu výroby z České republiky do Maďarska. K tomu naštěstí nedošlo a 

roku 2010 se výroba přesouvá do prostor ve Zdibech u Prahy, kam se přesunula i PMP Bakony. [10]  
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4.2. Společnost PMP PAL INTERNATIONAL s.r.o. v současnosti 

Výroba probíhá nejen na našem území, ale též v indické Mumbai, Satura a Rudrapuru 

Společnost v české republice se nachází v logistickém areálu D8 Park v Klecanech u Zdib. Zaměstnává 

více než 200 zaměstnanců převážně pracujících ve výrobě. Společnosti se daří a neustále rozšiřuje 

svůj výrobní sortiment. 

4.3. Produkty firmy 

Společnost PMP PAL INTERNATIONAL s.r.o. a její indická odnož společnost PMP Auto 

ComponentsPvt. Ltd. klade velký důraz na inovace a vývoj nových postupů výroby a technologií. K 

tomuto účelu bylo v české pobočce i v indické zřízeno ATC (Advencettechnologi Centre), které je 

moderně zařízeno a vedeno týmem zkušených inženýrů a to vše proto, aby společnost PMP PAL 

INTERNATIONAL s.r.o. byla i v současnosti synonymem kvality. [13]   

Stírací soupravy pro automobilový průmysl 

PMP Auto vyrábí systémy stěračů na dvou místech a to PMP PAL International s.r.o. v Praze, a 

v PMP Auto ComponentsPvt Ltd v Indické Satara. 

V současné době PMP vyrábí tyto stírací soupravy: 

 Přední stěrače - 18 Nm až 52 Nm 

 Zadní stěrače - 5 nM 

 Zadní stěrač Blades [13]   

 

Obrázek 10. Přední stírací souprava[13]   

 

Odběratelé jsou Volkswagen, Peugeot, Volvo, Suzuki, Citroën, Fiat, General Motors a Škoda 

auto. [13]   
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Alternátory pro pracovní stroje 

PMP Auto ComponentsPvt. s.r.o. vyrábí alternátory pro širokou škálu aplikací s výrobní 

kapacitou od 23A do 95A v 12V a 24V systémů. Vyrábí kompletní sortiment vnitřních a vnějších 

alternátorů pro traktory, LCV a generátory pro domácí i zahraniční trh. PMP Auto alternátory na 

Indickém trhu. [13]   

 

Obrázek 11. Alternátory vyráběné v PMP PAL International s.r.o. [13]   

Odběrateli jsou např.: Mahindra, Piaggio, Eicher, New Holland, Escorts a TAFE. [13]   

Spínače 

PMP Auto ComponentsPvt. s.r.o. vyrábí následující přepínače v závodě Mumbai: 

 Spínač tlaku oleje 

 Spínač brzdového světla 

 Spínač reverzních světel 

PMP Auto je dnes jediný dodavatel spínačů tlaku oleje v Indii. [13]   

 

Obrázek 12. Spínače vyráběné v Mumbai [13]   

Odběratelé jsou např.: General Motors, Eicher, New Holland, TAFE a Maruki Suzuki [13]   

Dalšími produkty jsou například průmyslové motorky využívané v nemocničním zařízení a startéry 

převážně určené pro Indický trh. 
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5. Zhodnocení současného stavu montáže statoru 

V současné době se v PMP PAL International s.r.o. na výrobní lince A-ENTRY pracuje ve dvou, 

až třísměnném provozu dle potřeby. Skládá se ze dvou montážních pracovišť a jednoho kontrolního. 

Kontrolní pracoviště nevyžaduje takový směnečný provoz, z pravidla jednu až dvě směny pro 

uspokojení odbytových potřeb podniku. 

Sled montážních operací je popsán v operačních návodkách jednotlivých pracovišť. Časovou 

analýzu jednotlivých operací provádím pomocí metody MTM-2. V kusovníku je uveden soupis 

montovaných komponentů. Půdorys linky je uveden v příloze 

Na lince pracují celkem tři pracovníci. Dva na montáži a jeden na kontrolním pracovišti. Linka 

se skládá ze čtyř pracovišť a to jednoho přípravného, dvou montážních a jednoho kontrolního. Na 

prvním pracovišti se lisuje ložisko s držákem a olejovými filci do statoru. Filc je třeba promazat na 

přípravném pracovišti olejem KLueber CONSTANT GLY 2100. Pracovník tohoto pracoviště odkládá 

statory na dopravník spolu s orientovanými magnety. Na dopravníku je automatickým dávkovačem 

naneseno dvousložkové  kyanoakrylátové lepidlo LOCTITE 3273A +B. Z tohoto důvodu je druhé 

pracoviště opatřeno vzduchovým odsáváním. Druhé pracoviště je vybaveno lisovacím karuselem, kde 

pracovník založí magnety s lepidlem na zakládací trn a skříň do lisu. Spustí lis, který přitlačí magnety 

na strany statoru a v další pozici dojde k pootočení. Během jednoho otočení karuselu  o 360˚ lepidlo 

minimálně vytvrdí na hodnotu, při které je možné se statorem manipulovat. Obsluha po vyjmutí 

statoru z karuselu odloží stator do označené přepravky minimálně na 24h. Po 24hodinách jsou 

statory dopraveny na kontrolní pracoviště kde je tlakem 2100 N kontrolována hloubka zalepení 

magnetů. Pokud kontrole stator vyhovuje je přepraven k dalšímu zpracování. 

Schéma linky viz příloha číslo 1. 

Montovaný produkt – PQ25 Stator 

 

 
Obrázek 13. Stator 
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5.1. Materiálová soupiska 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kusovník  

Soupis operací 

Číslo dílu - skupiny Středisko Listů List  

 7110333 21100 1 1 
Název dílu - skupiny 

 

Stator - sestava 

A-ENTRY 

Materiálová rozpiska  

Číslo Typ Druh a rozměr 

Číslo 

operace 

MSJ 
Množství 

 

do operace 

 

5205053 

4600 354 

2500153 

2001125 

2080 585 

2011014 

9540 024 

1247421012 

1247421013 

N 

N 

N 

S 

N 

S 

N 

Z 

Z 

Stator 

Držák ložiska 

Kulové ložisko 

Podložka plsťová    

Opěrná deska 

Kroužek plsťový 

Magnet 

Lepidlo LOCTITE 3273A 

Lepidlo LOCTITE 3273B 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KG 

KG 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

0,0003 

0,0003 

 

401 a 
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5.2. Rozbor pracoviště MH1 

 

5.2.1. Operační návodka pro pracoviště MH1 

 

 
Operační 

návodka 

Montážní  

Číslo dílu - skupiny Číslo operace Středisko List Listů 

7110333 010 21100 - 36 - 2 
Název dílu - skupiny Stroj-zařízení 

Stator sestava 

MH1 Název operace 

A-ENTRY Zalisování ložiska s držákem 

 

 

 

418a 
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5.2.2. MTM-2 pracoviště MH1 

 
Tabulka 7. Rozbor MTM-2 pracoviště MH1 

MTM - ROZBOR 

Číslo dílu – skupiny: 7110333 Operace: 010 Strojní zařízení:  MH1 

Název operace: Zalisování ložiska s držákem Vyhotovila: Soňa Pfeiferová 

Název dílu: Stator sestava Datum:15.5.2015 

č. řádek Popis: levá ruka i pravá ruka současně Symbol 

současný 

pohyb cm TMU 

1. uchopit držák ložiska GA s 45 13 

2. přehmat R    6 

3. uložit držák na trn PC o 45 36 

4. uchopit kulové ložisko GA s 45 13 

5. přehmat R    6 

6. nasadit kulové ložisko PC o 45 36 

7. uchopit plstový kroužek GA s 45 13 

8. přehmat R    6 

9. nasadit pls. kroužek PC o 45 36 

10. uchopit pls. kroužek malý GA s 45 13 

11. přehmat R    6 

12. nasadit pls. kroužek malý  PC o 45 36 

13. uchopit opěrnou desku GA s 45 13 

14. přehmat R    6 

15. uložit opěrnou desku PC o 45 36 

16. krok k přepravce S    18 

17. uchopit stator GB s 80 23 

18. nasadit stator na přípravek PA s 80 20 

19. spuštění lisu A    14 

20. chod lisu      166,6 

21. vyjmout z lisu GB s 15 10 

22. odložit stator na dopravník PB o 80 30 

23. uchopit magnety GA s 80 17 

24. vložit na magnety na dopravník PB o 45 14 

    Celkem TMU/2ks: 587,6 

   Celkem sekund/2ks: 21,15 
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5.3. Rozbor pracoviště MH2 

 

5.3.1. Operační návodka pracoviště MH2 

 

 
Operační 

návodka 

Montážní  

Číslo dílu - skupiny Číslo operace Středisko List Listů 

7110333 020 21100 - 39 - 2 
Název dílu - skupiny Stroj-zařízení 

Stator sestava 

MH2 Název operace 

A-ENTRY Lepení magnetů do statoru 

 

 

418a 
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5.3.2. MTM-2 pracoviště MH2 

 
Tabulka 8. Rozbor  MTM-2 pracoviště MH2 

MTM - ROZBOR 

Číslo dílu – skupiny:7110333 Operace: 020 Strojní zařízení:MH2 Datum:15.5.2015 

Název dílu: Stator sestava Název operace: Lepení magnetů Vyhotovila: Soňa Pfeiferová 

č. řádek Popis: levá ruka  Symbol 

souča

sný 

pohyb cm TMU Popis: pravá ruka Symbol 

souča

sný 

pohyb cm 

1. uchopit magnety GA  s 45 13 uchopit magnety GA s 45 

2. přehmat R    6 přehmat R     

3. vložit mag. na trn PC o  45 36 vložit mag. na trn PC o 45 

4.       13 uchopit skříň GA  45 

5.       6 přehmat R     

6.       36 nasadit skříň do lisu PC  45 

7. spustit lis GA s  45 13 spustit lis GA s 45 

8. chod lis. karuselu A    278        

9.  GB s  45 18 vyjmout z lisu GB s 45 

10.       6 přehmat R     

11. krok k přepravce S    18        

12.       30 uložit do přepravky PB   80 

13. krok zpět ke karuselu S     18         

    Celkem TMU/1ks: 491   

    

Celkem 

sekund/1ks: 17,68   
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5.4. Rozbor pracoviště MH3 

 

5.4.1. Operační návodka pracoviště MH3 

 

 

 

 

Operační návodka 

Montážní  

Číslo dílu - skupiny Číslo operace Středisko List Listů 

7110333 030 21100 - 42 - 2 
Název dílu - skupiny Stroj-zařízení 

Stator sestava 

MH3 Název operace 

A-ENTRY Kontrola pevnosti lepeného spoje 
418a 
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5.4.2. MTM-2 pracoviště MH3 

 
Tabulka 9. Rozbor MTM-2 pracoviště MH3 

MTM - ROZBOR 

Číslo dílu – skupiny: 

7110333 Operace: 030 Výrobní zařízení: MH3 Datum: 15.5.2015 

Název dílu: Stator sestava Název operace: Kontrola pevnosti Vyhotovila: Soňa Pfeiferová 

č. 

řádek Popis: levá ruka  Symbol 
současný 

pohyb cm TMU Popis: pravá ruka Symbol 
současný 

pohyb cm 

1. uchopit stator GB   45 18         

2. přehmat R    6        

3. vložit do přípravku PC   15 26        

4.        23 uchopit lisovací část GC   30 

5.        6 přehmat R     

6.        21 vložit do přípravku PC   5 

7. přesun př. pod lis PA   15 6        

8.        11 spuštění lisu PA   30 

9. chod lisu      125        

10.        7 vizuální kontrola E     

11. vysunout př. z lisu GA   15 6        

12. uchopit lisovací část GC   5 14        

13. přehmat R    6        

14. vložit do přípravku PC   5 21        

15. zasunout lis. část PA   15 6        

16.        3 spuštění lisu PA   5 

17. chod lisu      125        

18.        7 vizuální kontrola E     

19. vysunutí př. z lisu GA   15 6        

20. vyjmutí statoru GA s  5 14 vyjmutí lisovací části GC s  5 

21. odložit PA      s 30 11 odložit lis část PA s  30 

22.        9 uchopit fix GA   30 

23. držet stator GA  s 15 6 tvorba značky PA s  15 

24.        11 odložit fix PA   30 

25. přehmat R    6 přehmat R     

26.         14 odložit stat. do přep. PB   45 

    Celkem TMU/1ks: 524   

    Celkem sekund/1ks: 18,86   
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5.5. Shrnutí současné varianty: 

Tabulka 10. Shrnutí současné varianty montáže 

Pracoviště MH1 MH2 MH3 Suma celkem 

 1ks  [TMU] 170,184 491 524 1308,8 

 1ks [s] 
10,6 (21,15 na 

2ks) 
17,7 18,5 46,8 

 ks/h 170,2 203,7 190,8 170,2 

 ks směna 

(7,5h) 
1276,3 1527,5 1431,3 1276,3 

 

Metodou MTM-2 jsem zjistila, že linka A-ENTRY má minimální takt 1276 ks/směna. 

Společnost PMP PAL International s.r.o. uvádí kapacitu linky 1200 ks/směna. 

Během dvousměnného provozu se denně vyrobí 2400ks. Roční produkce je tedy 600 000 ks, 

což v současné době není dostačující. Aby byla uspokojena poptávka výkyvy je nutné 

vyrovnávat třetí směnou. 

Porovnáním hodnot MTM-2 jednotlivých pracovišť jsem zjistila, že pracoviště MH2 má 

kapacitu o 20% výší než pracoviště MH1 a kontrolní pracoviště MH3 má kapacitu vyšší o 

12,2%. 

Při zachování současného stavu linky A-ENTRY není možné kapacitu pracoviště MH1 navýšit, 

je to způsobené tím, že obsluha provádí montáž dvou statorů najednou. 

Výhodou této varianty je, že nevyžaduje žádnou počáteční investici, jelikož je v PMP PAL 

International s.r.o.  v současnosti využívána. Nevýhodou je nízká produkce a vysoké provozní 

náklady (linku obsluhují tři pracovníci). 
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6. Návrh nové varianty 

Ve svém návrhu zohledňuji požadavek společnosti PMP PAL International s.r.o. na zvýšení 

kapacity linky A-ENTRY montáže statoru ze současných 1200 ks/1směna na min. 2100 ks /1směna. 

Tento požadavek nutně doprovází potřeba zvýšení stupně mechanizace a automatizace linky. 

Součástí požadavku je také využit lepícího karuselu pro montáž statoru. Z tohoto důvodu se 

změnila také konstrukce výrobku PQ25 – Stator a pro vlepení magnetů je nově navrhnuto 

jednosložkového lepidla LOCTITE 496. Nová materiálová soupiska viz kusovník. 

6.1. Materiálová soupiska pro nové varianty 

 

 

 

 Kusovník  

Soupis operací 

Číslo dílu - skupiny Středisko Listů List  

 7110318,7110339  21100 1 1 
Název dílu - skupiny 

 

Stator - sestava 

A-ENTRY 

 

Materiálová rozpiska  

Číslo Typ Druh a rozměr 

Číslo 

operace 

MSJ 
Množství 

 

do operace 

 

5205050 

2500144 

4203127 

4201424 

9540013 

1247421020 

N 

N 

N 

S 

N 

Z 

Stator 

Ložisko 

Pružina 

Příchytka  

Magnet feritový 

Lepidlo LOCTITE 496 

010 

010 

010 

010 

010 

010 

KS 

KS 

KS 

KS 

KS 

KG 

1 

1 

1 

2 

2 

0,0006 

 

 

401 a 
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6.2. Montážní automat varianta A 

Montážní automat se skládá ze dvou otočných karuselů. Karusely jsou propojeny lineárními 

pojezdy vybavenými otočnými čelistmi. Automat je obsluhován jedním pracovníkem. 

První montážní karusel je určen k zalisování magnetů s příchytkami a zalisování pružiny 

s kulovým ložiskem do statoru. Ke karuselu jsou připevněna dotyková tlačítka dvouručního spuštění a 

tlačítko STOP. Nedílnou součástí montážního karuselu je kontrolní ovládací panel s LCD obrazovkou a 

připevněným osvětlením. Jedná se o montážní poloautomat pro obsluhu jedním sedícím 

pracovníkem. 

Druhý lepící karusel je propojen s prvním lineárními pojezdy. Je určen pro automatické 

odměření správné pozice nalisování magnetů a jejich zalepení pomocí dávkovacího systému LOCTITE. 

Dávkování je zajištěno dávkovacími ventily a dvěma pneumatickými polohovadly. Koncepce karuselu 

je automat bez obsluhy. 

Schéma viz příloha č. 2. 

6.2.1. Vybavení montážního karuselu 

 Otočné karusely jsou ze svařovaných, nebo hliníkových profilů (barva RAL 5015 A 7032) 

 Lisy jsou pneumatické dostatečně dimenzované 

 Dva lineární pojezdy 

 Lízací zásobník na příchytku 

 Polohovací zásobník na magnety 

 Polohovadla na statory (pneumatické) 

 Lepící zařízení s dávkovacími ventily LOCTITE 

 Vibrační regulovatelné zásobníky na pružinu a kolové ložisko 

 Dotykové dvouruční spuštění 

 Zakrytování automatu z hliníkových profilů a plexiskla, bezpečnostní dvířka 

 Box na první kus a dílenský vzorek 

 Držák se závěsnými deskami (5ks) pro operační návodky 

 Kontrolní panel s LCD vyhodnocením cyklu s přepínáním do ručního režimu, blokací v případě 

chyby  - odblokování pomocí klíčku. Přepínání mezi jednotlivými typy statoru. 

 Zmetková klapka 

 Elektroskříň 

 Osvětlení pracoviště 

 STOP tlačítko 
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6.2.2. Protichybové a kontrolní systémy 

 Detekce založení a orientace pružiny 

 Detekce založení a správné pozice kulového ložiska 

 Detekce dvou příchytek v pozici 

 Detekce dvou magnetů v pozici 

 Detekce správného založení statoru a jeho orientace vůči nastavenému programu. 

 Odměřovací čidlo – kontrola správného dolisování magnetů s příchytkami do statoru 

 Detekce správné pozice magnetů před lepením 

 Detekce doplnění lepidla do lepícího systému 

 Kontrolní maják 

 Kontrola dojetí pneumatických válců do koncových ploch 

 Kontrola poklesu tlaku vzduchu v rozvodu (Bliká červená kontrolka a nejde spustit dvouruční 

cyklus) 

6.2.3. Popis činností na montážním automatu: 

Na montážním karuselu dojde v pozici č. 4 k automatickému nadávkování pružiny a kulového 

ložiska (vibrační zásobník). Je třeba pracoviště vybavit detektorem správné orientace pružiny a 

detektorem správného odlehčení v ložisku. Pružina a ložisko jsou dávkovány na zakládací trn se 

zasekávací výměnnou korunkou. Tato pozice je bez obsluhy. V pozici č.1 obsluha založí do sekce I. 2x 

magnet a 2x příchytku. Vyjme ze sekce II. hotovou zalepenou sestavu statoru a odloží ji do přepravky.  

Obsluha též spouští lis, kde dojde ke stlačení příchytek k magnetům. Pracovník vizuálně kontroluje 

přítomnost příchytek,  ložiska a pružiny v zakládacím trnu. Založí orientovaně na stlačené magnety 

stator. Spustí dvouruční spouštění a dojde k uzavření krytu a pootočení karuselu na další pozici. V 

pozici č. 2 v sekci I. dojde k zalisování magnetů s příchytkami a kulového ložiska s pružinou do statoru 

na správnou míru. Lisování magnetů do statoru je přes pevný stavitelný doraz a lisování kulového 

ložiska do statoru je na tlak regulovatelný přes redukční ventil. V pozici č. 3 v sekci I. dojde pomocí 

čelistí na lineárním pojezdu k vyjmutí zalisovaného statoru, jeho přetočení o 180˚ a přenesení do 

základní pozice na lepícím karuselu. V sekci II. dojde pomocí čelistí na lineárním pojezdu k vyjmutí 

zalepeného statoru z lepícího karuselu a jeho přenesení na montážní karusel. 

 

Obrázek 14. Princip zakládací pozice pro magnety a příchytky 
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Na lepícím karuselu v pozici A (kontrolní pozice) dojde k automatické kontrole správné výšky 

zalisovaných magnetů pomocí odměřovacích čidel. Vyhovující stator je pootočením karuselu 

dopraven do pozice B, kde dojde k automatickému zalepení magnetů ve statoru. Lepení probíhá tak, 

že dávkovací ventily najedou do pracovní pozice nad magnet. Lepidlo je naneseno do dvou míst mezi 

magnet a stator (spára), následuje pootočení statoru o 180˚ a operace se opakuje. Ostatní pozice 

lepícího karuselu slouží k zatečení a částečnému vytvrzení lepidla. 

V případě nezaložení dílu je proces pozastaven do opětovného založení. V případě deformace 

pružiny či magnetu provede obsluha blokaci (tlačítko) a uvolní sestavu a vymění poškozené díly. 

V případě vyhodnocení špatného provedení operace v jednotlivých pozicích dojde k rozsvícení 

červené kontrolky a vygenerování chybového hlášení na LCD panelu. 

 

Obrázek 15. Princip lepícího karuselu s dávkovačem LOCTITE 

6.2.4. Hardwarová specifikace: 

 PLC:   SIEMENS  - Simatic S7 – 1200 

 Pneumatický systém: FESTO 

 Lepící systém:  LOCTITE 

 Snímače:  SICK/BAUMER/BALLUFF 

 Energie:  230V/50Hz, tlakový vzduch 6bar 

Dále je montážní automat vybaven rozvodnou skříní a řídící jednotkou. Pneumatika má 

regulovatelný tlak a ovládací panel. Nastavitelný tlakový spínač pro zajištění minimálního nutného 

provozního tlaku. 

6.2.5. Softwarové požadavky 

Kontrolní program musí umět vyhodnocovat délku zalisování magnetů, odměřené pomocí 

čidla. 

Výhodou této varianty jsou relativně nízké provozní náklady (pouze jeden pracovník). 

Nevýhodou mohou být vyšší pořizovací náklady. 
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6.3. Montážní automat varianta B 

Montážní automat je téměř shodný s variantou A. Rozdíl je, že ve variantě A je obsluhována 

jedním pracovníkem a varianta B je obsluhovaná dvěma pracovníky. Pracovníci obsluhují pracoviště 

č. 1 a č. 4.. 

Pozice č. 4 je bez vibračního zásobníku. Obsluha ze zásobníku bere ložisko a pružinu a 

umisťuje je na zakládací trn se zasekávací výměnnou korunkou. Není třeba kontrolního systému 

přítomnosti všech komponentů a správného založení. Obsluha vizuálně kontroluje přítomnost 

komponentů a jejich polohu na zakládacím trnu. 

Výhodou této varianty jsou předpokládané nižší pořizovací náklady oproti variantě A, ale 

zároveň vyšší provozní náklady (dva pracovníci). 

Schéma viz příloha č. 3. 

6.4. Montážní automat varianta C 

Montážní automat je téměř shodný s variantou A. Linka je obsluhována robotickým ramenem 

s řídícím systémem napojeným na montážní automat. Robotické rameno obsluhuje pracoviště č. 4. 

Součástí varianty C je kvalifikovaný operátor, který v bezporuchovém stavu zajišťuje logistiku 

materiálu a hotových statorů k uskladnění po dobu vytvrzení lepidla. 

Nevýhodou této varianty jsou vyšší pořizovací náklady a nároky na vysokou míru kvalifikace 

operátora. Další nevýhodou jsou vysoké časy na seřízení. Výhodou jsou nižší provozní náklady. 

Schéma viz příloha č. 4. 
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7. Zhodnocení variant 

Tabulka 11. Zhodnocení variant 

 Produkce 

Ks/směna 

Počet 

pracovníků 

Pořizovací 

náklady 

Předpokládané 

provozní 

náklady 

Současné 

řešení 
1200 3 Žádné Vysoké 

Varianta A 2100 1 Střední Nízké 

Varianta B 2100 2 Nízké Střední 

Varianta C 2100 0 Vysoké Nízké 

Z tabulky vyplývá, že současné řešení montáže je nedostačující pro potřeby společnosti. 

Předpokládané náklady na provoz jsou vysoké a produktivita nízká. 

Předpokládaná produkce nově navrhovaných řešení montáže je min. 2100 Ks/směna. Při 

dvousměnném provozu by roční produkce činila min. 630 000Ks /rok. Což splňuje kritérium dané 

společností. 

Varianta B se dvěma pracovníky má oproti variantě A nižší pořizovací náklady a nižší provozní 

náklady oproti současnému řešení. 

Varianta C vyžaduje nejvyšší investici ze všech navrhovaných variant. Současně však 

předpokládané provozní náklady budou nízké. Je to z toho důvodu, že není nutná obsluha pracovníky. 

Pro provoz linky by stačil jeden kvalifikovaný operátor. 

Nejvhodnější variantou řešení montáže statoru v PMP PAL International s.r.o. je varianta A. 

Tato varianta s jedním pracovníkem má předpokládané provozní náklady nejnižší z navrhovaných 

možností řešení, zároveň investice pořízení nejsou příliš vysoké. 

Pro podrobnější analýzu, by bylo nutné minimálně určit čistou současnou hodnotu 

jednotlivých variant a návratnost investice. 
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Závěr 
 

Zadáním bakalářské práce bylo vypracovat návrh řešení automatizace sdruženého pracoviště 

montáže statoru ve společnosti PMP PAL International s.r.o.. Součástí návrhu řešení bylo začlenit do 

montážní linky lepící karusel. 

Rozborem stávajícího výrobního programu metodou MTM-2 jsem zjistila, že montážní linka A-

ENTRY vyprodukuje 360 000 ks statoru ročně při dvousměnném provozu. Plánovaná produkce pro léta 

nadcházející je 630 000ks statorů ročně. Navýšení produkce je tedy o 57%. 

Po konzultaci s pracovníky společnosti jsem se rozhodla vytvořit tři návrhy řešení zcela nové 

varianty montážní linky. U těchto návrhů jsem vycházela z požadavků společnosti o navýšení kapacity 

a využití montážního karuselu. 

Jako nejvhodnější jsem vybrala variantu A s jedním obsluhujícím pracovníkem. Tato varianta 

automatizované montážní linky se skládá ze dvou karuselů. Automatického lepícího a montážního 

karuselu s obsluhou. Varianta má předpokládané nízké provozní náklady a střední výši nákladů 

pořizovacích. Oproti současné variantě je toto řešení pro společnost ekonomicky výhodnější. 

Navrhované řešení montáže statoru montážní automat varianta A, splňuje požadavky 

společnosti PMP PAL International s.r.o. a cíle vytyčené v úvodu mé práce. Věřím, že po zavedení 

navržené varianty do praxe, by společnosti ušetřila provozní náklady, snížila dobu montáže na 

minimum a tedy i pozitivně ovlivnila zisk společnosti. 
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