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1. Úvod 

Úsp�šné zavedení nového produktu na trh, je jeden ze základních pilí�� podniku. Je 

zárove� jedním z klí�ových faktor� pro úsp�ch výrobku u kone�ných spot�ebitel�. 

Z technického hlediska závisí úsp�ch p�edevším na kvalit� zpracování a funk�nosti 

nabídnutého produktu.  

Tato práce se skládá ze dvou hlavních �ástí. První �ást se zabývá zavedením nového 

produktu na trh. Projednává dané kroky, které musí firma spl�ovat, aby na výstupu 

vycházel hotový produkt. Vše za�íná p�ípravou dokumentací, jak technickou tak  

i výkresovou. Poté se vypracuje technologický postup, který s technickou dokumentací 

poslouží k výb�ru materiálu a samotné výrob�. Výroba se skládá hlavn� z montážních  

a svá�e�ských prací. Tyto práce prob�hnou ve firemních dílnách. Ve stejných prostorách 

prob�hnou i kontroly, které by m�ly jednozna�n� ur�it, zda kontrolovaný kus vyhovuje 

nebo nevyhovuje. Posléze prob�hnou zabalovací a usklad�ovací práce. Na konci se 

produkt vyexpeduje a prob�hne instalace.  

Druhá �ást projednává zajiš�ování kvality pomocí zde navrhovaných kontrol. Vstupním 

bodem jsou interní protokoly o kusové zkoušce KPS (kompaktní p�edávací stanice). Tento 

protokol je p�íliš obecný a stru�ný. Tudíž je zapot�ebí tento protokol více popsat a rozvíjet. 

Kone�ný výsledek by m�l posloužit nap�íklad k zau�ování nových zam�stnanc�. Poté bude 

zde uvedena praktická aplikace, kde jsou konkrétní p�íklady aplikací t�chto kontrol.  

Na bakalá�ské práci se úzce spolupracuje se spole�ností Systherm s.r.o., která nabízí 

komplexní �ešení systém� zásobování teplem. Celá práce je zakon�ena shrnutím  

a záv�rem. 
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1.1. Kvalita ve strojírenství 

Kvalita a její dlouhodobé zajišt�ní, je dnes nedílnou sou�ástí každého úsp�šného výrobního 

podniku. Existuje mnoho p�ístup�, metodik a nástroj�, pomocí jejichž aplikace je možné 

dosáhnout žádoucí úrovn� uspokojení zákazníka a zárove� hospodárného výrobního 

procesu. Samoz�ejmým minimem je spln�ní základních bezpe�nostních pravidel, zdraví  

a životního prost�edí chránících standard�. P�esto stále zbývá výrazný prostor pro vlastní 

firemní invenci v oblasti nastavení vnit�ních systém� kvality. 

Vedení každé výrobní spole�nosti vždy stojí p�ed nutností vybalancovat pom�r mezi 

vynaloženými náklady na kvalitu a reálným p�ínosem zavedených opat�ení. Praxe ukazuje, 

že ne ve všech p�ípadech je bezhlavá implementace systém� �ízení kvality optimální 

cestou. Pouze d�sledná analýza sama sebe a identifikace vlastních nedostatk� a požadavk�

zákazníka jsou spolehlivými základními stavebními kameny k racionálnímu zavedení 

�ízení kvality do výrobního systému a procesu. 

Pokud výrobní firma není p�ímým dodavatelem do n�které velké spole�nosti, která ve 

v�tšin� p�ípad� aplikuje u svého dodavatele vlastní systém, má firma možnost svobodné 

volby zp�sobu dosažení kvality. Vždy je nutné k problému p�istupovat ze dvou hlavních 

sm�r� - dodávání takového produktu, který uspokojí zákazníkovy pot�eby a požadavky 

a zajišt�ní takového výrobního procesu, který je schopen dlouhodob� produkovat podle 

plán� a bez výrazných chyb. [1] 
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1.2. P�edstavení spole�nosti a produktu 

1.2.1. P�edstavení spole�nosti 

Spole�nost SYSTHERM s.r.o. nabízí komplexní �ešení systém� zásobování teplem. Je 

výrobcem technologií p�edávání tepla pod obchodním názvem SYMPATIK. Podnikání  

v oblasti energetiky vyžaduje odpov�dný p�ístup p�i návrhu systém� p�edávání tepla. 

Jednou ze základních podmínek návrhu úsp�šného projektu je analýza investi�ní 

náro�nosti, životnosti a ekonomie provozu navrhovaných za�ízení. 

Jejich projekty komplexních dodávek jsou navrhovány tak, aby si jejich obchodní partne�i 

mohli zvolit z nabídky poskytovaných služeb – rozsah vlastní realizace zakázky a to od 

zpracování energetického auditu teplofika�ní studie, až po kompletní realiza�ní 

projektovou dokumentaci. Na tuto p�edvýrobní p�ípravu navazuje komplexní dodávka  

s podporou nep�etržitého servisu. Mají zkušenosti i s realizací systém� netradi�ních zdroj�

tepla, p�edevším se solárními systémy a zdroji tepla na biomasu. 

V oblasti m��ení a regulace nabízí nový zp�sob dispe�erského �ízení soustavy 

WebHeatControl. Tento komplexní systém umož�uje �ídicí a servisní p�ístup do soustavy 

odkudkoliv, kde je k dispozici internetové spojení. Vizualizace a dispe�erské �ízení 

probíhá s využitím standardních produkt� MS Office. Krom� standardních funkcí 

WebHeatControl nabízí i možnost aktivovat a využívat komunikaci regulátor� p�edávacích 

stanic. 

Procesní postupy s d�razem na technické parametry daného zákazníka jsou �ízeny 

firemním produktem SW TRACK, který je sou�ástí procesu systému �ízení kvality dle 

�SN EN ISO 9001 : 2009 ve spojení s �SN EN ISO 3834-2:2006. [2] 

1.2.2. P�edstavení produktu 

P�edávací stanice SYMPATIK BJ-EQ jsou konstruovány pro individuální regulaci tepla, 

pro vytáp�ní a p�ípravu teplé vody. Sou�ástí stanice je také m��ení spot�ebované tepelné 

energie a studené vody. Provoz stanic je hospodárný a nezat�žuje životní prost�edí. Výkon 

stanice je plynule regulovaný v rozsahu cca 10 – 100 % a p�izp�sobuje se dle pot�eb 

objektu v závislosti na tepelných ztrátách. Vysoký technický standard zajiš�ují použité 

špi�kové komponenty od p�edních sv�tových výrobc�. [4] 



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.          Bakalá�ská práce, akad. rok 2016/17
Katedra technologie obráb�ní       Anh Vu Nguyen 

11 

1.2.3. Všeobecný popis p�edávací stanice 

Regulace úst�ední vytáp�ní 

P�edávací stanice reguluje výkon vytáp�ní tak, že �ídicí systém snímá teplotu v referen�ní 

místnosti (zpravidla obývací pokoj). Podle nastaveného teplotního a �asového režimu �ídicí 

systém ovládá regula�ní ventil, který reguluje sm�šovací pom�r vstupující topné vody a 

ochlazené zpáte�ky. Topná voda o požadované teplot� pak proudí do radiátor�. Jedine�ná 

funkce je novým progresivním �ešením, které výrazn� zvyšuje tepelnou pohodu. Teplota 

otopných t�les se m�ní v závislosti na venkovní teplot�. Rozdíl v �ešení regulace se 

projevuje tak, že stanice s regulací termostatem po celou dobu trvání topné sezóny pouští 

do radiátor� teplotu topné vody 75 - 80 °C, ale stanice s regulací EQ teplotu vody do 

radiátor� plynule m�ní. Nap�íklad p�i pr�m�rné teplot� v zim� cca. 0 °C je teplota vody 

proudící do radiátor� p�íjemných 50 °C. [4] 

Obrázek 1: P�íklad ú�innosti stanic BJEQ oproti ON/OFF termostatu [4]
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Ukázka finálního produktu 

Obrázek 2: Umíst�ní prvk� ve stanici SYMATIK BJ-EQ-40-0 [4] 
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2.1.1. P�ípravné práce 

Zahájení výroby p�edchází vypracování dílenských výkres� a požadavk� na dílenskou 

výrobu, zpracování výpis� materiál� a výrobk� a up�esn�ní postupu prací odlišných od 

technologického postupu.  

P�i provád�ní prací dle tohoto technologického postupu se nep�edpokládá nadm�rný vznik 

ekologicky závadných odpad�. Kovové od�ezky, odpalky a t�ísky se likvidují svozem do 

kontejneru firmy SYSTHERM. Obaly od výrobk�, nát�rových hmot a další ekologicky 

závadné odpady se likvidují podle interní sm�rnice S 17 EMS. Všeobecn� však platí 

zásada, že subdodavatelé jsou smluvn� vázáni k likvidaci jimi vyprodukovaných odpad�. 

Postupuje se v souladu se zákonem �.185/2001 Sb. o odpadech, dle vyhlášky �. 382/2001 

Sb. – katalog odpad�. [3] 

Obrázek 5: Rozm�rové údaje stanice SYMPATIK BJ-EQ-40-0 [4] 
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2.1.2. Popis hlavních komponent�

Zde budou popsány hlavní komponenty, které budou využity ve stanicích. Komponenty se 

volí podle specifických požadavk� stanic. �erpají se u smluvních partnerských firem. 

Ob�hové �erpadlo topné vody 

Zajiš�uje stabilní hydraulické pom�ry ve vytáp�ných prostorech. Pro optimální nastavení 

pot�ebných pr�tok� lze �erpadlo vybrat ze t�ech variant: 

a) �erpadlo vybaveno t�ístup�ovou regulací otá�ek. Typ STD. 

b) �erpadlo vybaveno integrovaným m�ni�em otá�ek s možností nastavení 

požadované výtla�né výšky 1-5m. Typ E. 

c) �erpadlo vybaveno integrovaným m�ni�em otá�ek ovládaným signálem PWM 

s automatickým �ízením otá�ek dle požadavku �ídicího systému. Typ PWM. [4]

Obrázek 6: �erpadlo vybaveno t�ístup�ovou regulací otá�ek. Typ 
STD. [6] 
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Obrázek 7: �erpadlo vybaveno integrovaným m�ni�em otá�ek s možností nastavení 
požadované výtla�né výšky 1-5m. Typ E [6] 

Obrázek 8: �erpadlo vybaveno integrovaným m�ni�em otá�ek s možností nastavení 
požadované výtla�né výšky 1-5m. Typ E [6] 
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�erpadla cirkulace teplé vody 

Zajiš�ují vnit�ní cirkulaci teplé vody tak, aby i p�i p�erušovaném odb�ru byla u výtokových 

míst zajišt�na vždy okamžit� správná teplota teplé vody. Materiál �erpadla je navržen z 

ušlechtilých materiál� vhodných pro systémy oh�evu teplé vody. [4] 

Obrázek 9:  �erpadla cirkulace teplé vody [4] 

Regula�ní ventil topné vody 

Od firmy Siemens zajiš�uje rychlou a p�esnou regulaci teplot. Ventil s pohonem je navržen 

pro �ízení teploty v režimu p�ípravy teplé vody i v režimu �ízení teploty pro vytáp�ní. [4] 

Obrázek 10:  Regula�ní ventil topné vody [7] 
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Regula�ní ventil topné vody ze solárního systému 

Od firmy Siemens zajiš�uje rychlou reakci na zahájení odb�ru teplé vody. Ventil 

s pohonem je navržen pro �ízení teploty v režimu p�edeh�evu teplé vody ze solárních 

systém�. [3] 

Obrázek 11:  Regula�ní ventil topné vody ze solárního systému [7] 

Rozd�lovací ventil s integrovaným sníma�em pr�toku  

Zajiš�uje rychlou reakci technologie bytové stanice na zahájení odb�ru teplé vody. Ventil 

se p�ímo�inným principem p�estaví dle režimu do polohy vytáp�ní nebo p�íprava teplé 

vody. Sou�asn� sníma� pr�toku pošle signál o zahájení odb�ru teplé vody do �ídicího 

systému bytové stanice [3] 

Obrázek 12: Rozd�lovací ventil s integrovaným sníma�em pr�toku [4] 



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.          Bakalá�ská práce, akad. rok 2016/17
Katedra technologie obráb�ní       Anh Vu Nguyen 

19 

  
�ídicí systém 

Nabízí maximální uživatelský komfort. Požadované teploty úst�edního vytáp�ní a teplé 

užitkové vody je možné nastavovat z prostorového sníma�e. V p�ípad� propojení stanic s 

hlavním domovním regulátorem je možné všechna nastavení a monitorování havarijních 

stav� sledovat dálkov� p�es internet. [4] 

Obrázek 13: �ídicí systém [4] 

M��i� tepla 

Konstrukce m��i�e tepla
M��i� tepla se skládá z elektronické vyhodnocovací jednotky, pr�tokom�rné �ásti a dvou 

teplotních �idel. Tyto komponenty jsou spolu pevn� spojeny kabelem.  

Princip m��ení 
Množství tepla odevzdané z topné vody b�hem ur�itého �asového úseku odb�rateli tepla je 

úm�rné teplotnímu rozdílu mezi p�ívodním a vratným potrubím a prote�enému objemu 

topné vody. 
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• Objem topné vody se m��í v m��icím potrubí ultrazvukovými impulsy, které jsou 

vysílány ve sm�ru toku a proti sm�ru toku. Po proudu se doba pr�b�hu signálu 

mezi vysíla�em a p�ijíma�em zmenšuje, proti proudu se logicky zv�tšuje.  

Z nam��ených hodnot pro doby pr�b�hu se pak vypo�ítává objem topné vody. 

• Teplota vody v p�ívodním a vratném potrubí se stanoví pomocí platinových �idel.  

Objem topné vody i teplotní rozdíl mezi p�ívodním a vratným potrubí se vynásobí  

a sou�in se integruje. Jako výsledek se registruje a zobrazuje spot�ebované množství tepla 

ve fyzikálních jednotkách GJ, pr�tok v m3. [3] 

2.2. Volba materiálu 

Volba závisí na ú�elu jednotlivých stanic. Ten je dodán smluvními partnery. D�ležité je se 

zam��it na množství a rozm�ry odebíraného materiálu, pro zamezení odpadních materiál�. 

Dále se musí po�ítat se skladováním a kontrolou kvality dodaných kus�.  

Základní podmínka pro zabudování výrobku 
Použitý materiál je odebírán z obchodních firem, které jej dokládají prohlášením o shod�

dle Zákona �. 22/1997 Sb 

Druhy materiál� a výrobk�
- trubky (ocelové, m�d�né, nerezové) 
- armatury (uzavírací, regula�ní, pojistné) 
- vým�níky (deskové pájené, deskové šroubované, trubkové)
- ob�hová a kondenzátní �erpadla (suchob�žné a mokrob�žné) 
- úpravny vody 
- nádrže a tlakové nádoby 
- spojovací materiál (šrouby, matky, fermež, konopí, teflonové pásky) 
- p�ídavný materiál na svá�ení (sva�ovací drát, elektrody) 
- nát�rové hmoty (základní, povrchové) 
- tepelné izolace (deskové – minerální, PE: návleková – minerální, PE) 
- zav�šovací a podp�rné konstrukce 

Pro každý materiál �i výrobek je stanoveno v p�ípravné dokumentaci nebo výpisu množství 
vyjád�ené v kg, m, m2, ks nebo litrech. Zám�ny materiál� m�že povolit u nepodstatných 
zám�n mistr výroby, u zm�n podstatných platí zásada odsouhlasení zm�ny projektantem. 
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Použití odpadních materiál�
Použití odpadních a druhotných materiál� v technologickém procesu montáže 
kompaktních p�edávacích stanic je nep�ípustné. 

Zdravotn� závadné materiály 
P�i použití t�chto materiál� je t�eba se p�esn� �ídit návody, které dodává výrobce t�chto 
materiál�. 

Manipulace a skladování materiálu 
Skladování trubních a hutních materiál� se zajiš�uje ve výrobních prostorách firmy.  

Testovaný materiál je viditeln� ozna�en od materiálu netestovaného. Testované trubky jsou 

motážním pracovníkem odebírány ze skladu dle pot�eby montáže. Každá trubka je 

ozna�ena �íslem tavby. Trubky se zpracovávají vždy od protilehlého konce, z�stává vždy 

ozna�ený konec trubky. Trubky pro podp�rné konstrukce montáží jsou ozna�ené pruhem 

modré barvy a jsou skladovány na jednotlivých pracovištích montážního pracovníka.  

Armatury, topná t�lesa, spojovací materiály a další podobného charakteru se skladují 

v uzamykatelných netemperovaných skladech. Prvky m��ení a regulace, barvy a další 

materiály vyžadující minimální teplotu skladování se uchovávají ve skladech 

temperovaných. Pro zavážky materiál� a výrobk� platí obecná zásada zavážet materiály s 

minimálním �asovým p�edstihem, pokud možno po �ástech, s cílem zavezený materiál co 

nejd�íve zabudovat. 

Upozorn�ní na likvidaci obalu a výrobku po skon�ení jeho životnosti 
Veškeré použité materiály pln� harmonizují s požadavky stanovenými v §10 Zákona  

�. 185/2001 Sb. a §6 Zákona �. 477/2001 Sb. Obal - p�ebalová folie výrobku se b�žn�

odevzdává do sb�rných kontejner� na plasty. �ásti stanice SYMPATIK BJ-EQ z oceli, 

m�di a slitin m�di se odevzdávají do t�íd�ného kovového odpadu sb�rných surovin. [3] 
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2.3. Technologický postup 

Veškeré montážní práce musí být provád�ny pracovníky s p�íslušným odborným 

vzd�láním, školením, p�íp. zkouškou. Monté�i zajiš�ující svá�e�ské práce musí mít platné 

oprávn�ní p�íslušného rozsahu. Tento technologický postup se používá v optimalizovaných 

formách na všech stanicích.  

Montážní postup  

- P�edání dokumentace pro výrobu kompaktních p�edávacích stanic (obsahuje: 

úkolový list, soupisku komponent� v�etn� podružného materiálu, schéma, 3D 

vyobrazení s popisem jednotlivých sou�ástí) – protokol o p�edání p�ípravné 

dokumentace 

- prostudování p�ípravné dokumentace a stanovení odlišností od b�žného 

technologického postupu  

- p�edání p�ípravné dokumentace montážnímu pracovníkovi a úkolový list – 

montážník potvrzuje svým podpisem na úkolovém list�. – Zodpovídá: mistr výroby 

- osazení hlavních �ástí: zhotovení rámu, osazení vým�ník�, úpravny vody apod.  

- montáž armatur na p�edešlé �ásti 

- p�íprava rozvodu potrubí osazením záv�s� a konzolí  

- montáž potrubí v�etn� vsazených armatur a �erpadel (úst�ední vytáp�ní i zdravotní 

instalace) 

- vsazení návark� a jímek pro m��ení a regulace, úst�ední vytáp�ní a zdravotní 

instalace  

- osazení pojistných armatur 

- propláchnutí systému (�SN 060310) 

- zkouška t�snosti (�SN 060310) 

- provedení základních nát�r�  

- výstupní kontrola funk�nosti, stavebních rozm�r�, svar�, nát�r�, popisk�

a štítkování 

- osazení rozvad��� elektroinstalace a m��ení, regulace elektropohon� na armatury, 

sníma�� teploty a tlaku apod. 

- montáž kabelových tras v�etn� zapojení  

- kusová zkouška elektroza�ízení kompaktní p�edávací stanice 

- záv�re�ná kontrola kompletnosti výrobku (fotodokumentace – archivace – 

TRACK) 
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- vrácení p�ípravné dokumentace od montážních pracovník� – mistr� výroby a jejich 

archivace 

- potvrzení externích protokol� o kusové zkoušce elektro pro zákazníka  

v dokumentaci zákazníka a založení kopií v kancelá�i výroby, vypln�ní data  

v prohlášení shody na rozvad��

- založení interních protokol� o kusové zkoušce elektro v kancelá�i výroby 

- balení výrobku (dle dopravy k zákazníkovi) 

- kontrola výrobku p�ed expedicí (balení, dodacích list�, info zákazníkovi) 

- doprava 

- p�edání dokon�eného výrobku zákazníkovi v�etn� dokladové �ásti  

   [3] 
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2.4. Výroba 

Výroba prob�hne ve firemních dílnách dle technologického postupu. Sou�ástí výroby jsou 

i meziopera�ní kontroly. V dílnách se musí dodržovat bezpe�nost práce, ochrana zdraví, 

požární bezpe�nost a dbát na životní prost�edí. Provád�jí se hlavn� montážní a svá�e�ské 

práce. Pracovní úkony prob�hnou dle technologického postupu. D�ležité je dodržování 

daných postup� pro docílení co nejlepšího výsledku. 

Obrázek 14: Stru�ný montážní postup [4] 



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.          Bakalá�ská práce, akad. rok 2016/17
Katedra technologie obráb�ní       Anh Vu Nguyen 

25 

Pro bezpe�nost práce platí ustanovení: 

- Zákon 601/2006 Sb., na�. vlády 591/2006 

- Vyhlášky �ÚBP a �BÚ �. 552/1990 Sb. a �. 73/2010 Sb. 

Pro požární ochranu platí ustanovení: 

- Zákona �. 133/1985 Sb. 

Pro životní prost�edí: 

Problematiku �eší Zákon �. 100/2001 Sb.  

Hluk:  

- p�ípustné hladiny hluku jsou - den – 50 dB, noc – 40 dB 

Ovzduší: 

- Zákon �. 201/2012 Sb., 695/2004 Sb. 

Odpadové hospodá�ství: 

- Zákon �. 185/2001 Sb.; vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb. 

Ochrana p�írody a krajiny: 

- Zákon �. 114/1992 Sb. 

Pro �ešenou technologii platí ve vztahu k životnímu prost�edí: 

- Zákon �. 185/2001 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

- Zákon �. 100/2001 Sb. 

- Zákon �. 201/2012 Sb., 695/2004 Sb.     [3] 
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2.5. Kontrola a zkoušení 

Kontrolní �innost zajiš�uje vedoucí výroby a mistr výroby. Po vyhodnocování kontrol se 

rozhoduje, zda vyhovují nebo nevyhovují. Spl�ují-li všechny požadavky na výrobek, tak se 

usklad�ují a p�ipravují se na expedici. V p�ípad�, kdy požadavky na výrobek nespl�ují, je 

t�eba dané nedostatky odstranit. U závažn�jších nedostatk� je t�eba optimalizovat návrh 

nebo technologický postup.  

�. Kontrola / Zkouška P�edpis Provádí �etnost Odpov�dný 

1. Kontrola dodacích list� dodávaných 

materiál� v souladu s objednávkou
Sm�rnice VS vždy

2. Kontrola dodaných materiál� v souladu 

se soupiskou materiálu ze skladu 
Sm�rnice MP vždy

3. Kontrola zp�sobilosti pracovník� TP MV namátkov�

Tabulka 1: Vstupní kontroly [3] 

�. Kontrola / Zkouška P�edpis Provádí �etnost Odpov�dný 

1. Kontrola spád� potrubí PD MP pr�b�žn�

2. Kontrola souladu PD se skute�ností PD MP pr�b�žn�

3. Kontrola komponent�, trubek soupiska MV pr�b�žn�

3. Kontrola uchycení potrubí PD MP pr�b�žn�

4. Vizuální kontrola TP MV pr�b�žn�

5. Vizuální kontrola svar� TP EXTS pr�b�žn�

6. Oprávn�ní zastavení výroby z d�vodu 

nedodržování TP

MV, 

EXTN, 
  

Tabulka 2:  Meziopera�ní kontroly [3] 
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Tabulka 3:  Vstupní kontroly (v�etn� zkoušek) [3] 

Vysv�tlení zkratek uvedených v tabulkách. 

TP – technologický postup 

MP – montážní pracovník 

MV – mistr výroby 

EXTN – revizní technik tlakových nádob 

RTEL – revizní technik elektro 

PV – p�ípravá� výroby 

PKPS – projektant KPS 

PE – pracovník expedice 

�. Kontrola / Zkouška P�edpis Provádí �etnost Odpov�dný 

1. Propláchnutí systému �SN MP vždy

2. Tlaková zkouška �SN MP vždy

3. Zkouška zabezpe�ovacího za�ízení �SN MP vždy

4. Zkouška pojiš�ovacího za�ízení �SN MP vždy

5. Dezinfekce �ásti TV TP MP vždy

6. Kontrola nát�r� TP MP vždy

7. Kusová zkouška KPS elektro �SN MP vždy

8. Funk�ní zkouška chodu �erpadel 

a pohon� ventil�

�SN MP vždy  

9. Kontrola elektroinstalace v�. 

aktualizace dokumentace
�SN RTEL vždy

10. Kontrola stavebních rozm�r� a 

kvality výroby – 3D
PD PV vždy

11. Kontrola jmenovitých parametr� PD PKPS vždy

12. Kontrola technické dokumentace PD PV vždy

13. Kontrola voln� ložených 

komponent�
TP PV vždy

14. Kontrola kalibra�ních protokol� TP PE vždy

15. Kontrola balení a výrobku p�ed TP PE vždy
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3. Návrh jednotlivých druh� kontrol 

Tato kapitola se bude zabývat �ešením hlavní problematiky této bakalá�ské práce. 

V sou�asnosti jsou interní protokoly o kusových zkouškách KPS (kompaktní p�edávací 

stanice) p�íliš obecné. V protokolu jsou kontroly a zkoušky uvedeny jen bodov�, tudíž jsou 

nap�íklad pro zau�ování nových zam�stnanc� nedosta�ující.  

Z pohledu kvality je protokol pro zapisování kontrol d�ležitým nástrojem kvality. Jeho 

nedostatek m�že zavinit zhoršení procesu kontrol a tudíž i kvalitu. Podrobný a více 

popsaný protokol m�že tedy zvýšit kvalitu samotného výrobku. Zamezí se tím i po�et 

reklamací a celková spokojenost kone�ných spot�ebitel�. 

Na základ� rozboru sou�asného stavu je cílem navrhnut a rozší�it stávající kontroly. Pro 

jednozna�ný popis jednotlivých kontrol. Jsou dány základní �ty�i okruhy kontrol  

a zkoušek. Z t�chto �ty� základních okruh� budou vycházet navržené kontroly a zkoušky. 

�ty�i základní okruhy kontrol a zkoušek 

• Ov��ení shody s dokumentací 

• M��ení spojitosti ochranných obvod�

• Zkouška izolace 

• Funk�ní zkouška 

3.1. Interní protokol o kusové zkoušce KPS 

Zde je uveden sou�asný protokol pro zaznamenávání kontrol a zkoušek. Z tohoto 

protokolu vykrystalizují základní okruhy zkoušek, které jsou p�íliš obecné a tudíž 

nedosta�ující. Na základ� t�chto nedostatk� se provede rozší�ení kontrol, aby se požadavek 

firmy splnil. Zna�ení interního protokolu firmy SYSTHERM s.r.o. je „5.40 Interní 

protokol o kusové zkoušce KPS“. [5] 
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4. Praktická aplikace 

Tato kapitola popisuje konkrétní aplikaci navrhovaných kontrol. Budou zde uvedeny ve 

form� rozší�ených protokol� o kusových zkouškách kompaktních p�edávacích stanic. 

Protokoly mají více objasnit dané úkoly a zjednodušovat zau�ování nových zam�stnanc�. 

4.1. Ov��ení shody s dokumentací 

Zde se pracovník zcela soust�edí na vizuální kontrolu. Kontrola prob�hne pomocí 

technické dokumentace, kde se soust�edí na správnost zna�ení všech komponent� a štítk�. 

Zna�ení musí být p�edevším správn� p�i�azené a �itelné. Dále se kontroluje kompletnost 

komponent� a p�iložených komponent�. Komponenty ve stanicích musí být stejné, jako 

jsou uvedeny v technické dokumentaci. Poté se kontrolují svá�e�ské a montované spoje. 

Na konci se kontroluje krytí komponent� a upevn�ní vodi��. Veškeré nasbírané údaje se 

zapisují do interních protokol�

  

Obrázek 15: Ov��ení shody s dokumentací 
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4.1.1. Ov��ení shody s dokumentací 

Kontrola zna�ení vodi�� a komponent�, bezpe�nostních štítk�

Zam�stnanec provede kontrolu vodi��, zda jsou správn� ozna�eny a zapojeny. Provádí 

kontrolu komponent�, zda jsou správn� umíst�ny dle schématu v technické dokumentaci. 

Dále prob�hne kontrola bezpe�nostních štítk�, zda jsou umíst�ny na všech požadovaných 

místech a zda jsou ve správném provedení. 

Kontrola typ� komponent� a p�iložených komponent�

Zam�stnanec pohledem kontroluje, zda uvedené komponenty odpovídají výrobní 

dokumentaci, nejsou n�jak poškozeny a správn� upevn�ny. 

Kontrola ochranných svorek, zna�ení, podložek 

Pracovník je povinen zkontrolovat, zda jsou všechny vodi�e správn� dotaženy 

v ochranných svorkách. Dále zda jsou dané svorky ozna�eny dle výrobní dokumentace. 

Kontrola krytí komponent� a upevn�ní vodi��

Pracovník provede kontrolu zakrytování komponent�. P�edevším zda jsou všechny kryty 

správn� utaženy a zda zakrytování komponent� odpovídá bezpe�nostním požadavk�m. 

Dále je povinen zkontrolovat zda jsou vodi�e upevn�ny na rámu a nedochází  

k nežádoucímu kontaktu nap�íklad s horkými �ástmi kompaktních p�edávacích stanic.  
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4.2. M��ení spojitosti ochranných obvod� a zkouška izolace vodi��

Tuto samotnou práci vykonává pracovník daným úkolem prov��eným a vyškoleným. P�i 

m��ení se musí dbát na bezpe�nost práce. Jedná se o ochranu p�ed úrazem elektrického 

proudu. Ten se zajiš�uje pomocí automatického odpojení od zdroje (podle �SN 332000-4-

41 edice 2.). Zkouší se p�edevším spojitost ochranných obvod� a izolace odporu. Hodnoty 

m��ení se ukládají do PC softwaru, které se posléze vyhodnocují a zapisují do protokol�. 

Data jsou nam��ena pomocí revizního p�ístroje: Metrel Multiservicer v. �. 15091604. 

Obrázek 16: M��ení spojitosti ochranných obvod� a zkouška izolace vodi��

4.2.1. M��ení spojitosti ochranných obvod�

Elektriká� provede m��ení všech ochranných obvod�, zda jsou správn� zapojeny, pomocí 

m��icího p�ístroje (Metrel Multiservicer v. �. 15091604). Zkouška prob�hne podle �SN 

EN 60204-1 edice 2. 

4.2.2. Zkouška izolace 

Elektriká� zm��í izola�ní odpor a ov��í, zda hodnota izola�ního odporu je v�tší než 1 M	.  

A zkontroluje automatické odpojení od zdroje podle �SN 332000-4-41 edice 2.
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4.3. Funk�ní zkouška 

Záv�re�nou oblastí zkoušek je funk�ní zkouška stanic. Práci vykonává pracovník daným 

úkolem prov��eným a vyškoleným. Zde se musí zajistit funk�nost a plynulost kompaktních 

p�edávacích stanic. Prvním krokem je instalace softwaru a nastavení parametru. Systém se 

uvádí do továrního režimu a zkouší se �ídicí systém, zda je pln� funk�ní a ovladatelný 

pomocí ovlada�e. Po instalaci softwaru se zkouší pohon a ovladatelnost �erpadel. Musí 

vykazovat dané vlastnosti udávané externím dodavatelem konkrétních komponent�. 

Stejným zp�sobem se zkouší i dopoušt�ní a odpoušt�ní trubkového systému stanic. Dále 

prob�hne komplexní havarijní zkouška, která je více popsána v p�edešlé kapitole. Tato 

zkouška má zajiš�ovat bezpe�nost stanice u kone�ného spot�ebitele. Poté se zkouší 

funk�nost m��idel a �idel. Musí v reálných podmínkách ukazovat požadované hodnoty. 

Nejsou-li nam��ené hodnoty v toleranci, musí se m��idla a �idla p�ekalibrovat. P�i 

závažn�jších chybách se musí komponenty vym��ovat. Poslední zkouškou je celková 

kusová zkouška. Prob�hne poslední vizuální kontrola stanice, kde se kontroluje 

kompletnost p�ibalených v�cí, jako je nap�íklad návod a klí� od sk�ín� stanice.

Obrázek 17: Funk�ní zkouška 
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4.3.1. Funk�ní zkouška 

Instalace SW, nastavení parametr�, zkouška �ídicího systému 

IT specialista provede instalaci �ídicího softwaru. Nastaví požadované parametry dle 

technické dokumentace a provede následnou zkoušku funk�nosti.  

Zkouška pohon�, ovládání �erpadel 

Zam�stnanec provede zkoušku pohonu ventil�, ov��uje funk�nost �erpadel a zkontroluje, 

zda jsou zapojeny ve správném sm�ru. 

Zkouška dopoušt�ní, odpoušt�ní 

Zam�stnanec zkontroluje pr�chodnost dopoušt�ní a odpoušt�ní v soustav� kompaktních 

p�edávacích stanicích. A též provádí kontrolu t�snosti v uzav�eném stavu. 

Zkouška havarijních funkcí 

Popis simulace havarijních funkcí: 

• P�eh�átí prostoru

Je snímáno termostatem nebo �idlem teploty. P�i dosažení p�eh�átí prostoru 40°C 

zav�e havarijní uzáv�r p�ívodu horkovodu do p�edávacích stanic. Dále bude 

zastavena regulace úst�edního vytáp�ní teplé užitkové vody (�erpadla stojí, všechny 

ventily jsou zav�ené a bude vypnut dotlak systému úst�edního vytáp�ní). 

• P�eh�átí úst�edního vytáp�ní a teplé vody

Havarijní stav p�eh�átí úst�edního vytáp�ní a teplé vody je snímán termostatem, 

který je nastaven tak, aby spínal p�i teplot� 90°C. K p�eh�átí úst�edního vytáp�ní  

a teplé vody dojde, jestliže teplota teplá voda dosáhne hodnoty vyšší než 90°C. 

Dojde k zav�ení regula�ního ventilu horkovodu pro vým�ník stanice. �erpadla se 

zastaví. 

• P�eh�átí teplé užitkové vody

Havarijní stav p�eh�átí teplé užitkové vody je snímán termostatem, který je 

nastaven tak, aby spínal p�i teplot� 65°C. P�i tomto stavu dojde k zav�ení 

regula�ního ventilu horkovodu pro teplou užitkovou vodu a pro ventil teplé vody. 

�erpadla se zastaví. 
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• Zaplavení prostoru

P�i dosažení hladiny vody v p�edávacích stanicích k sníma��m zaplavení, dojde  

k havarijnímu stavu "zaplavení prostoru". Zaplavení prostoru zav�e havarijní 

uzáv�r p�ívodu horkovodu do p�edávací stanice. Dále bude zastavena regulace 

úst�edního vytáp�ní teplé užitkové vody (�erpadla stojí, všechny ventily jsou 

zav�ené) a bude vypnut dotlak systému úst�edního vytáp�ní. 

• Pokles tlaku úst�edního vytáp�ní

Jestliže tlak v systému klesne pod hodnotu spodního limitu tlaku úst�ední vytáp�cí 

regulace, úst�ední vytáp�ní bude vypnuto. Pokud bude tlak klesat dále, dojde  

k zastavení dopoušt�ní systému úst�edního vytáp�ní. P�i dotlaku systému 

úst�edního vytáp�ní po dobu delší než minutu, bude vyhodnocen havarijní stav 

"dlouhodobé dopoušt�ní". Tyto funkce mají zamezit úniku topného média  

v p�ípad� porušení systému úst�edního vytáp�ní a nesprávného dotlakování 

systému p�i závad� na sníma�i tlaku úst�edního vytáp�ní. 

Kontroluje se p�edevším:

a) správná funkce ak�ních regula�ních komponent�  

b) správná funkce zabezpe�ovacích za�ízení, havarijních opat�ení a poruchových 

signalizací 

c) dosažení projektovaných parametr�

Zkouška m��ení teplot, tlaku, p�ípadné m��ení �idel 

Zam�stnanec ov��í správnou kalibraci m��idel dle technické dokumentace a následn�

zkouší jejich funk�nost.  

Kusová zkouška rozvad��e   

Pracovník provede finální zkoušku funk�nosti kompaktních p�edávacích stanic. Tím 

zkontroluje, zda je rozvad�� správn� zapojen a p�ipraven do plného provozu. [5] 
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4.4. Rozší�ený interní protokol 

Níže je uveden rozší�ený interní protokol o kusových zkouškách KPS (kompaktních 

p�edávacích stanicích). Zm�nila se p�edevším informativnost jednotlivých bod�. Jsou více 

popsané pro snazší porozum�ní kontrol a jejich aplikace.  �
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5. Diskuze výsledk�

Podrobný popis postupu zavedení produktu na trh byl zpracován na základ� analýzy 

sou�asného stavu. Jedná se o nutný krok pro zmapování proces�. Zavedený proces lze 

posléze využít jako orienta�ní bod, k popisu dalších firemních produkt�. 

Dalším výsledkem této práce je rozší�ení interního protokolu a podrobn�jší informace ke 

kontrolám a zkouškám. Z pohledu požadavk� se interní protokol pat�i�n� poupravil, 

protože je v sou�asné form� nedosta�ující. A to z pohledu obecn�jšího popisu kontrol  

a zkoušek. Pomocí optimáln�jšího protokolu se následn� uskute�ní sb�r dat. Poté prob�hne 

analýza efektivnosti procesu, která je vyžadována systémem �ízení kvality dle ISO 9001. 

Nový protokol ve výsledku zamezí množství neshod a reklamací, a p�ispívá 

k optimáln�jšímu procesu kontroly. 

6. Záv�r 

Cílem bakalá�ské práce bylo na základ� požadavk� spole�nosti SYSTHERM s.r.o., 

navrhnout postup zavád�ní nového produktu na trh. Konkrétn� se jedná o kompaktní 

p�edávací stanice tepla, ur�ené do bytových dom�. Jednotlivé body byly ur�eny, up�esn�ny  

a charakterizovány.  

Dalším hlavním cílem byl návrh kontrol a jejich aplikace. Zde se vycházelo ze stávajících 

kontrol a prob�hla jejich nová inovace. Dále se tyto kontroly více popsaly pro p�ehledn�jší  

a jednodušší aplikaci. Na základ� nového protokolu za�ne sb�r dat pro vyhodnocení 

kontrol.  

Na základ� této práce lze popsat i jiný produkt navrhovaným spole�ností SYSTHERM 

s.r.o., která nabízí komplexní �ešení systém� zásobování teplem. Pomocí rozší�ených 

protokol� kontrol KPS (kompaktní p�edávací stanice), lze zjednodušovat zau�ování 

nových zam�stnanc�. Pro tento konkrétní ú�el lze vytvo�it k protokolu návod pro 

provád�ní kontrol. Dané kroky by m�ly vést k optimalizování kontrol, tudíž i zlepšení 

kvality samotného výrobku.  
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