
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra managementu kvality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza časové náročnosti zpracování profilů na úpravnách 

tratě HCC v ArcelorMittal Ostrava 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

           

 

 

     

2018                               Michal Juchelka  

  



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Rád bych poděkoval svému konzultantovi Martinu Baránkovi za odbornou pomoc a 

věnovaný čas. Dále bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu 

prof. RNDr. Josefu Tošenovskému, CSc. za cenné rady a konzultace.  



Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou zpracování profilů na úpravnách tratě HCC ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. První část práce je zaměřena na teoretická 

východiska, která se týkají výroby a výrobního procesu. Druhá část se zabývá analýzou 

provozu z hlediska materiálového toku, vytížení zaměstnanců a časové náročností 

zpracování profilů na úpravnách HCC. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with the analysis of Profile Processing Time Demandingness on 

the ArcelorMittal Ostrava's HCC Treatment Line. The first part of the thesis focused on 

theoretical resources is about production and manufacturing processes. The second part of 

the thesis is focused on manufacturing operations analysis, material flows from 

a systematical point of view, how employees manage their workload and profile processing 

time demandingness on the HCC treatment line.  
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Úvod 

 

Základem každého výrobního podniku jsou procesy díky, kterých dosahuje organizace 

produkce výrobků. Pro udržení konkurenční výhody je potřeba sledovat výrobu a snažit se 

neustále zlepšovat výrobní proces.  

 

Tato bakalářská práce je zpracována ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., konkrétně 

na hrubé válcovně. AMO patří mezi největší výrobce železa a oceli v České republice. 

V současné době společnost zaměstnává přibližně 6 tisíc lidí a řadí se mezi nejvýznamnější 

zaměstnavatele Moravskoslezského kraje. 

 

Cílem bakalářské práce je analyzovat úpravny HCC z hlediska materiálového toku, 

vytíženosti zaměstnanců a časové náročnosti zpracování profilů. Následně určit úzká místa 

procesu a navrhnout opatření ke zlepšení. 

 

První část práce je zaměřená na teoretická východiska orientovaná na výrobu a výrobní 

proces. V druhé části je provedena analýza úpravárenského procesu HCC, zaměřená na tok 

materiálu, pozice a počet zaměstnanců a časovou náročnost procesu. Výsledkem této práce 

jsou návrhy ke zlepšení procesu.  
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1 Výroba  

Výroba je činnost, při které dochází k přeměně vstupů na výstupy. Mezi vstupy řadíme 

výrobní zdroje. Vstupy se pomocí výrobního procesu mění ve výstupy, které se nazývají 

statky nebo služby. Statky jsou označovány za produkty pro spotřebu či směnu a služby za 

uspokojení již existující poptávky. [9] 

 

1.1 Základní pojmy výrobního systému 

Výrobu v podniku je možné rozčlenit na hlavní a vedlejší (výroba polotovarů, součástek, 

náhradních dílů). Dále na doplňkovou (využití volných kapacit) a přidruženou (má jiný 

charakter a nemusí souviset s hlavní a vedlejší výrobou). [16] 

 

Systém je považován za skupinu prvků nebo operací, které jsou efektivně nastaveny a také 

uspořádány, aby mohly prvky dosahovat daného cíle co nejjednodušším způsobem. [1] 

 

Výrobní systém je složen ze 3 hlavních prvků, a to vstupy, výstupy a transformační proces. 

Transformační proces je možné nazývat výrobním procesem. Vstupy se označují jako 

výrobní faktory, ze kterých vznikají výstupy v podobě výrobků materiálních, ale také 

nemateriálních, jako jsou například služby.[8] 

 

Výrobní proces je přeměna hmotných vstupů (materiály) na hmotný produkt. Tento proces 

se rozděluje na 3 fáze: 

1. Předzhotovující – tváření, obrábění, výroba základních dílů. 

2. Zhotovující – výroba základních sestav, předmontáž apod. 

3. Dohotovující – montáž finálních výrobků. [19] 

 

Výrobní dávka „je soubor výrobků (součástí, polotovarů), které jsou současně zadávány 

do výroby (a pak odváděny na sklad), zpracovávaných v těsném časovém sledu nebo 

současně a které jsou opracovány na každé operaci při jednorázovém vynaložení nákladů 

na přípravu (např. seřízení) a zakončení operace“. Výrobní funkce je jedna ze základních 

hodnototvorných funkcí výrobního podniku. Jedná se o propojení odbytového a nákupního 

trhu. Funkce včetně fyzického procesu transformace je nutné řídit, aby bylo dosaženo 

požadované kvality výrobku. [21] 
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Funkci výrobního podniku je možné rozdělit na: 

• výrobní,  

• zásobovací, 

• odbytovou, 

• inovační, 

• sociální, 

• ekologickou, 

• ekonomickou, 

• správní. 

 

1.2 Řízení výroby 

Úrovně řízení výroby obecně dělí řízení v organizaci podle rozsahu odpovědnosti, 

rozhodování a délky plánovacího horizontu. Řízení se tedy rozděluje na 3 základní úrovně: 

• vrcholová úroveň řízení (Top management), 

• střední úroveň řízení (Middle management), 

• základní úroveň řízení (Lower management). [20] 

 

Strategické řízení výroby se označuje jako vrcholová úroveň řízení výroby. Mezi top 

management se řadí zástupci vlastníků a nejvyšších manažerů organizace. Hlavní náplní je 

tvorba koncepce dlouhodobé výrobní strategie podniku, která bude vycházet z cílů 

k prosperitě podniku. Hlavní součástí je struktura výroby a organizační uspořádání.  

 

Taktické řízení výroby se označuje jako střední úroveň řízení. Tento stupeň tvoří manažeři 

střední linie, jako například manažer financí, manažer kvality apod. Hlavním úkolem 

taktického řízení je zabezpečení generace zisku podniku prostřednictvím konkurenční 

výhody na trhu. V praxi se používají 2 způsoby. Prvním způsobem je zlepšování 

hospodárnosti a druhým způsobem zvyšování kvality výrobků a procesů. V případě prvním 

se jedná o minimalizaci nákladů na určitý výstup nebo maximalizaci výstupů při stejných 

výrobních nákladech. V druhém případě jde o zvyšování kvality výrobků a výrobního 

procesu prostřednictvím inovací, zvýšením flexibility a dalšími způsoby. 
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Operativní řízení výroby je označováno jako základní úroveň řízení. Mezi tuto úroveň 

řadíme mistry, předáky a manažery s malým rozsahem odpovědnosti. Cílem lower 

managementu je kontrola a regulace výrobních postupů a operací, aby splňovaly 

požadavky vyššího managementu. Zásady operativního řízení vychází z rozdílů a odchylek 

od bodu nákupu materiálu do bodu zhotovení finálního výrobku. Zabývá se krátkodobým 

výrobním plánem. V případě úprav je možné zasáhnout do procesu a změnit pořadí 

uvolňování zakázek do výroby, použití náhradních zařízení, náhradního materiálu, 

pozměnit pozici zaměstnanců atd. [19] 

 

Na obrázku 1 je možné vidět pyramidu, kde se nachází jednotlivé úrovně systému 

s popisem. 

 

Obr.  1: Pyramida informačních systémů [3]. 

 

1.3 Typologie výrobních systémů 

Variabilita forem systémů je široká. V praxi je potřeba identifikovat systematická kritéria 

a následně rozlišovat výrobní systémy. Výrobní systémy se v praxi rozlišují podle: 

• výrobního programu, 

• vnitropodnikové logistiky, 

• odběru produkce, 

• použitých vstupů. 
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1.3.1 Výrobní systémy podle objemu výroby a rozsahu sortimentu 

Tento výrobní systém se rozlišuje podle velikosti výroby a rozsahu všech sortimentů 

následovně: 

• Kusová výroba – vyrábí pouze jeden výrobek, v případě více jednotek jsou odlišné. 

Mezi kusovou výrobu můžeme zařadit například lodě, mosty, výrobní haly, silnice 

apod.  

• Sériová výroba – jedná se o opakovanou výrobu produktů, která je výrobou na 

sklad. Výsledkem sériové výroby mohou být například hřebíky, pečivo, prací 

prášek atd. Sériová výroba se dále dělí na malosériovou výrobu a velkosériovou 

výrobu. 

• Hromadná výroba – jde se o masovou výrobu jednoho druhu výrobku v obrovském 

množství. Příkladem je masová výroba cigaret, mléka, papíru apod. [17] 

 

1.3.2 Výrobní systémy podle odběru produkce 

Další často používané rozlišování typů výrob vychází ze způsobu odběru produkce. 

V informačních systémech pak můžeme nalézt funkcionalitu, která respektuje následující 

dělení: 

• Výroba na sklad (make-to-stock) – výroba skladových zásob na základě predikce 

očekávaných objednávek od zákazníků. Například konzervované potraviny nebo 

elektronika. 

• Výroba na zakázku (production-to-order) – je realizována z důvodu uspokojení 

potřeb a specifických požadavků zákazníka. Tímto způsobem se zvyšuje 

konkurenceschopnost. Obvykle se využívá při výrobě zboží, které má vysoké 

náklady na skladování nebo produktů, které je třeba sestavovat na přání zákazníka. 

Příkladem produktů jsou drahé dopravní prostředky nebo investiční celky v podobě 

výrobních zařízení. 

• Montáž na zakázku (assembly-to-order) – je kombinace výroby na zakázku 

a výroby na sklad, kde je finální produkt kompletován podle specifické objednávky 

z vybraných komponentů, které byly vyráběny na sklad. Typickým produktem je 

například stolní počítač, kuchyňská linka apod.  
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• Inženýrské práce na zakázku (engineer-to-order) – je odlišná při přijetí objednávky 

tím, že není technicky specifikovaná. Zákazník má pouze představu o produktu, jak 

má vypadat. Práce začíná návrhem řešení a vyjasnění finální verze produktu. Tento 

postup je časově velice náročný, může trvat týdny až měsíce. Tato metoda se 

využívá při výrobě speciálních strojů, celé výrobní linky apod. [15] 

 

1.3.3 Výrobní systémy podle použitých vstupů 

Poslední typologie člení výrobní typy podle použitých vstupů a na základě jejich využití. 

Jedná se o produkci materiálově intenzivní (zpracování ropy), pracovně intenzivní 

(řemeslné činnosti), informačně intenzivní (nakladatelství) a kapitálově intenzivní 

(uvedené pružné výrobní systémy). Dále také podle jakosti vstupů na produkci s konstantní 

úrovní vstupů nebo na produkci s nepravidelnou úrovní vstupů (vstupy jsou zařazovány do 

různých kategorií, například zpracování ovoce nebo zeleniny). [15] 

. 

1.4 Kapacita výrobních systémů 

„Výrobní kapacita je maximální množství výrobků, které může jednotka výrobního zařízení 

vyprodukovat ve vymezeném období za daných, přesně vymezených podmínek (org., 

personálních, technologických) a při plném využití efektivního časového fondu zařízení.“. 

[11] 

 

Kapacita se dle aspektu rozděluje na kvalitativní a kvantitativní. Mezi kvalitativní aspekt 

řadíme kvalitu výrobku a jejich druhy. Kvantitativní kapacita je dána maximálním 

rozsahem výrobní dávky, kterou je systém schopen vykonat. Maximální rozsah výkonu 

kapacitní jednotky se vysvětluje pomocí faktorů: 

• Maximální intenzita výroby – je nejvyšší možná rychlost výroby vyjádřena 

maximálním množstvím odváděné výroby. 

• Maximální užitečný kapacitní průřez – u kapacitní jednotky sestávající se z více 

stejných výrobních jednotek těchto daných pracovních systémů. V případě 

kapacitní jednotky s různou schopností objemu je užitečný kapacitní průřez 

maximální. 

• Maximální možný čas nasazení kapacitní jednotky -  je počet časových jednotek za 

dané období. Měření probíhá většinou v hodinách. 
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Vynásobením těchto tří veličin je získáno maximální množství výrobků za dané výrobní 

období. Míra schopnosti značí množství výroby za časový úsek v jednotkách kusů, metrů, 

tun, litrů atd. Údaj je jednoznačný v případě, že je určen daný druh výrobku. 

 

V případě kapacity je pracovní síla závislá na době, po kterou jsou pracovníci schopni 

podávat nejvyšší výkon. Nejvyšší výkon závisí na psychických a fyzických předpokladech 

pracovníka. V praxi postačuje časové využití pracovní síly jako měřítko pro přibližný 

popis kapacity pracovní síly. [18] 

 

1.5 Produktivita výrobních systémů 

Produktivita se řadí k zásadním činitelům, které ovlivňují konkurenceschopnost firmy. 

Jedná se o účinnost výrobních faktorů ve výrobě. Zvyšování produktivity podniku 

umožňuje dosahovat dlouhodobého ekonomického růstu. V případě, že podnik chce snížit 

náklady a tím zvýšit svou produktivitu, je potřeba se zaměřit na produkční procesy 

a postupy, znát faktory působící na produktivitu a dodržovat technologickou kázeň. [6] 

 

Následující obrázek 2 ukazuje obecný vzorec a naznačení, jak zvýšit produktivitu. 

 

Obr.  2: Vzorec produktivity s cílem zvýšení produktivity [2]. 

 

Obecně se produktivita definuje: 

=
ý
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Jako výstup se nejčastěji používá čistá produkce, celkové výnosy apod. Mezi vstup řadíme 

většinou počet zaměstnanců nebo počet odpracovaných hodin. Hodnoty ve zlomku se 

uvádí často v peněžitém vyjádření, z důvodu náročnosti zacházení s fyzickými vstupy 

a výstupy. [4] 
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2 Výrobní proces 

Dalším klíčovým pojmem v tomto tématu je proces, který lze vysvětit jako sérii logicky 

souvisejících činností, ze kterých následně vzniká soubor výstupů. Přesnější definice uvádí 

proces jako „souhrn činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží 

nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje“. [14] 

 
2.1 Členění procesů 

Z hlediska jednoduššího určení procesů se rozdělují do 4 základních skupin: 

1. Podle vazby na strukturu organizace: 

• horizontální procesy – realizace zakázky, 

• vertikální procesy – návrh nové technologie, 

• individuální procesy – servis. 

2. Podle rozsahu: 

• proces – nákup, 

• subproces – výběr dodavatelů, 

• činnost – vedení databáze. 

3. Podle priorit: 

• klíčové procesy – orientace na zákazníka, 

• vedlejší procesy – podpora klíčových procesů. 

4. Dle ISO/DIS 9004: 

• realizační – návrh, výroba, nákup, 

• podpůrné – logistika, kvalita, plánování. [14] 

 

2.2 Struktura podnikových procesů 

Podnikový výrobní proces je strukturovaný soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

působících navazujících činností. Mezi hlavní faktory, které ovlivňují strukturu výrobního 

procesu, řadíme skladbu výrobního programu, druh výrobku a typ výroby. Struktura 

výrobního procesu se dělí na 3 složky podle dělby práce. [5] 
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2.2.1 Věcná struktura 

Tento proces lze členit podle charakteru složek na: 

• Technologický proces – souhrn činností, jejichž operace na sebe časově navazují 

a záměrně mění rozměry, tvar, fyzikální vlastnosti a kvalitu výrobku (tváření, 

obrábění apod.). 

• Pracovní proces – souhrn činností, které jsou vykonávané pracovní silou (kontrola, 

manipulace apod.). [5] 

 

Podle vztahu k výrobku na: 

• Hlavní výrobní proces – souhrn hlavních technologických činností, při kterých 

dochází ke změně tvaru, složení, kvality, které jsou určeny k expedici.  

• Pomocný výrobní proces – soubor činností stejných, jako u hlavního výrobního 

procesu s rozdílem, že výrobky nejsou hotové a určeny k expedici. 

• Vedlejší výrobní proces – proces, který dodává podniku všechny druhy energie, 

skladování apod. [10] 

 

Podle vztahu k časovému průběhu na: 

• Předvýrobní etapa – jedná se o činnost nevýrobních útvarů do okamžiku zahájení 

vlastní výroby, například výzkum a vývoj, projekce, konstrukce atd.  

• Výrobní etapa – úsek od zahájení výroby až po převzetí výrobků útvarem řízení 

kvality a po kontrole předání na sklad. 

• Povýrobní etapa – zahrnuje skladování výrobku, balení, přípravu na expedici, 

vyexpedování a uvedení výrobku do provozu u uživatele. [10] 

 

2.2.2 Časová struktura  

Plynulá výroba závisí na pohybu materiálového toku, který musí být regulován časovými 

vazbami. Do časové struktury výrobního procesu zařazujeme rozpracované díly 

naplánovaného materiálového toku. Mezi aspekty časové struktury výrobního procesu 

patří: 
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• Časové uspořádání výrobního procesu – zpracování stanovených posloupností 

operací, stanovení předpokládané lhůty realizace. 

• Směnnost – vyjadřuje počet směn jednoho pracovního dne, ve kterém je 

uskutečněna produkce. 

• Průběžná doba výroby – je doba od zahájení výroby výrobku až po jeho samotné 

dokončení. 

• Průběžná doba přípravy výroby výrobku – vyjadřuje dobu od zadání požadavků na 

výrobek až po začátek výroby. 

• Průběžná doba výrobku – je součet průběžných dob výroby a přípravy výroby. 

• Prostoje pracovišť – vznikají při nečinnosti procesu. 

• Výrobní dávky – jedná se o skupinu součástí, které jsou zadávány do výroby 

společně. [9] 

 

2.2.3 Prostorová struktura 

Prostorová struktura výrobního procesu je soustavou pracovišť vhodně seskupených do 

určitých útvarů, u kterých sledujeme zejména: 

• Materiálové toky – z hlediska rychlosti, vzdálenosti a plynulosti přepravy. 

• Výrobní a dopravní dávky – soubor výrobků nebo dílů, které jsou zpracovávány 

a transportovány společně. 

• Využití výrobních kapacit – zásadně ovlivňuje ekonomickou stránku výrobního 

procesu. 

• Uspořádání pracovišť – dělí se dle zaměření na výrobek nebo technologií. [9] 
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3 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny 

ArcelorMittal. Roční výrobní kapacita je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu 

prodává společnost své výrobky do více než 50 zemí světa. Díky nadstandardní 

ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. [12] 

 

3.1 Profil společnosti AMO 

Obchodní jméno:  ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Adresa:   Ostrava- Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02 

Právní forma:  Akciová společnost 

IČO:    45193258 

DIČ:    CZ45193258 

Datum založení:  31. 12. 1951 

Majoritní vlastníci:  ArcelorMittal S. A. (100 %) 

 

Společnost je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. 

Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis 

a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. [13] 

 

3.2 Závod 14 - Válcovny 

Závod 14 – Válcovny jsou součástí integrovaného hutnického celku hutních závodů 

Koksovna, Vysoké pece a Ocelárna, které při své výrobní činnosti spolupracují 

s obslužnými závody Údržba, Doprava a dceřinými společnostmi AMEO a AMEPO. 

Závod 14 je největším finálním výrobcem ArcelorMittal Ostrava a.s. Zpracovává se zde 

převážně ocel, která se dopravuje z Ocelárny ve formě plynule litých odlitků. Ze závodu 14 

je válcovaný materiál převážně expedován pro přímý prodej a část produkce je předávána 

také na maloprodejnu AMDS. Dceřiná společnost ArcelorMittal Tubular Product odebírá 

také polotovar z tratě HCC a dále pásy pro výrobu spirálově svařovaných trub. Válcovny 

jsou tradičním výrobcem dlouhých výrobků v České republice. Dlouhé výrobky určené 

především pro stavby a konstrukce jsou vyráběny na dvou profilových a jedné kontidrátové 

trati.  
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Závod 14 je rozdělen na: 

• Provoz 142 (HCC) – Hrubá profilová trať vyrábí hrubou a střední profilovou ocel 

od jednoduchých průřezů přes tvarové profily, profily speciálních průřezů 

a tyče I, IPE a U až do rozměru 240 mm. 

• Provoz 143 (KD) – Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla 

o průměrech 5 – 14 mm a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů. 

• Provoz 149 (SJV) – Středojemná válcovna je válcovací trať, která vyrábí široký 

sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků, přesněji jemnou a střední 

profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém 

provedení, tyče průřezu I, IPE do rozměru 140 mm a U profil do rozměru 120 mm 

a některé speciální profily.  

 

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců a prevence závažných havárií patří mezi největší přednosti této společnosti. 

Certifikovaný systém integrovaného řízení dle EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 

18001 je nedílnou součástí systému řízení. [22] 

3.3 Hrubá profilová trať 

Trať HCC se zabývá výrobou střední a hrubou profilovou ocelí od jednoduchých tyčí 

kruhových přes tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať vyrábí také 

profily ocelových výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm. HCC je rozdělena na 

Válcovací trať a Úpravny. Výrobní proces tratě HCC se skládá z několika na sebe úzce 

navazujících úseků, které jsou jednosměrné. Na každém úseku se provádí specifická 

činnost. [7] 

 

Úsek tratě HCC: 

• sklad plynule litých předlitků, 

• ohřev materiálu, 

• válcovací pořadí, 

• teplé pily, 

• chladník. 
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Úsek úpraven HCC: 

• rovnací úsek, 

• studené pily, 

• vázání materiálu, 

• sklad expedice.  
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4 Úpravny tratě HCC 

Úpravny HCC technologicky navazují na válcovací trať HCC. Prostor úpraven je rozdělen 

do 5 hal, orientovaných kolmo na tok zpracovaného materiálu. Tyto haly jsou očíslovány 

1 až 5, ve směru technologického toku materiálu. 

 

4.1 Popis výrobního procesu úpravárenských linek 

Materiál naválcovaný tratí HCC je odebírán z chladícího lože a následně zpracován na 

2 shodných úpravárenských linkách, které mají označení Linka A a Linka B. Obě linky 

obsahují tyto hlavní technologické zařízení: 

• rovnačka SIMAC, 

• sběrné kapsy, 

• magnetické ukladače profilových tyčí, 

• pily pro dělení za studena SKET, 

• zařízení pro přípravu dávek profilových tyčí, 

• strojní vázačky svazků. 

  

Tok materiálu na každé lince je řízen z pěti kabin, které mají označení K1 –  K5. 

Manipulace s materiálem se provádí pomocí jeřábů řady U, které jsou umístěny v každé 

hale po dvou. Případné další zpracování materiálu se provádí na 2 zpracovatelských 

roštech, které jsou umístěny ve 2. a 5. hale. Zpracovaný materiál je následně uložen před 

expedicí do skladovacího prostoru. [7] 

 

4.1.1 Rovnačky 

Rovnání vývalků se provádí na dvou samostatných devítiválcových rovnačkách firmy 

SIMAC, které jsou umístěny v 1. hale úpraven. Poháněno je pět horních válců. Čtyři 

spodní válce a dva vertikální válečky umístěné na výstupu z rovnačky poháněny nejsou. 

Horní válce jsou stavitelné horizontálně, spodní horizontálně i vertikálně. Pro snadnější 

zavádění tyčí do rovnačky se používá manipulátor a dva pneumaticky zvedané válečky ve 

valníku před rovnačkou. Rovnaný materiál je přiváděn z chladníku k rovnačce pomocí 

valníku. Přes zaváděcí zařízení je materiál zaveden do rovnacích válců. Následně po 

průchodu rovnačkou se tyče dopravují pomocí valníku na další úseky k dalšímu 
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zpracování. Díky bočnímu pojezdu je možno v případě potřeby rovnačky posunout mimo 

pracovní polohu a nahradit je spojovacím valníkem. Veškerou činnost u rovnaček 

organizuje rovnač. [7] 

 

 

Požadavky na sledované parametry: 

• přímost a zkroucení, 

• tvar a povrch tyčí (uvedené v normách, TDP a kalibračních výkresech). [7] 

 

4.1.2 Úpravárenské linky  

Další zpracování materiálu za rovnačkami se provádí na dvou samostatných 

technologických shodných úpravárenských linkách. Tyto linky se nachází ve 2. – 4. hale 

úpraven. Shromažďovací úsek ve 2. hale zajišťuje dopravu tyčí přicházejících z rovnacího 

úseku a zastavení na výsuvných zarážkách. V případě kruhových tyčí O, C-pólu a sochoru 

čtvercového průřezu se pomocí řetězového vlečníku odsunou do sběrných kapes. U kapes 

vázači uvážou svazky, které jeřáb následně odváží do skladu k dalšímu zpracování.  Tyče 

profilu P, IPE, I, H, U, V a L, které jsou na pilách HCC tratě děleny za tepla na násobky 

předepsaných délek. Z valníku jsou přesunuty na shromažďovací vlečník, kde utvoří 

skupinu. Odtud je skupina valníkem dopravena k pilám za studena, kde se rozděluje na 

předepsané délky. V případě, že tyto profily nejsou na pilách HCC řezány v násobcích 

délek, jsou valníkem dopravovány k ukladačům výrobních a přesných délek, umístěných 

ve 3., 4. a 5. hale. Svazky důlních výztuží jsou před ručním vázáním překlápěny pomocí 

obráběčů svazků do vodorovné polohy. Ve 4. hale úpraven se díky strojnímu zařízení tvoří 

dávky tyčí a následně se pomocí řetězových předávačů, dopravníků a dávkovačů posunují 

na valník k ukladači přesných délek v 5. hale. V poslední hale č. 5 jsou umístěny vázací 

stroje a zhutňovače pro vázání jeřábových svazků drátem. [7] 

 

4.1.3 Ukladače v 5. hale  

Ukladače profilů v 5. hale jsou určeny k ukládání tvarových tyčí typu U, I, IPE, H, V, L, P 

a DV, což jsou profily pro důlní výztuže. Pomocí dopravníku před ukladačem, pohyblivé 

tlačky a hydraulického dotlačování jsou jednotlivé dávky tyčí ukládány do svazku na 

pohyblivém ukládacím stole. Hotové svazky jsou ze stolu předávány na řetězový 

dopravník. Odtud jsou svazky dopravovány přímo k vázačkám. Svazky DV typu K, P a TH 
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jsou před vázáním obracečem překlápěny do vodorovné polohy. Ve vázačkách se provede 

zhutnění svazku zhutňovačem a potřebný počet úvazů drátem pomocí 2 pevných vazačů. 

Svazky jsou pak valníkem odsunovány na předávač svazků a odváděcí valník do 3. haly. 

Strojník kabiny K5A a K5B tvoří svazky na ukladači. Třídiči linek a ostatní pracovníci, 

kteří pracují na daných úsecích, zajišťují v 5. hale provoz vázaček. V případě poruchy 

vázaček pracovníci provádí ruční vázání, ale také signování a popisování svazků dle VZ. 

[7] 

 

4.2 Typy profilů 

Na hrubé válcovně HCC se vyrábí široké spektrum profilů. Každý profil má své značení. 

První část názvu je písmeno nebo zkratka, která je předem daná podle tvaru tyče. V druhé 

části se zobrazuje rozměr profilu a u některých také jeho síla. Seznam profilů vyráběných 

za poslední léta lze najít v příloze 1. 

 

4.3 Zastoupení profilů ve výrobě 

Výroba na válcovně HCC se zaměřuje na výrobu vícero profilů, neboli tyčí s různými 

tvary. Na obrázku 3 je zaznamenán graf, na kterém lze vidět procentuální zastoupení 

skupin profilů za období od roku 2014 do 2017. 

 

 

Obr.  3: Procentuální zastoupení výrobních profilů v letech 2014 – 2017 [7]. 
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Z obrázku 3 můžeme vyčíst, že v některých případech se poptávka zvýšila a u některých se 

naopak snížila. Největší částí výroby je profil V ve tvaru pravidelného úhelníku (Equal 

Angles), který tvoří více než třetinu celé výroby. V roce 2016 procentuální zastoupení 

profilu V dosáhlo téměř poloviny z celé výroby. Na druhém místě je možné vidět Důlní 

výztuže (Mine supports), jejichž výroba rok od roku klesá. Tento pokles je způsoben čím 

dál menší poptávkou po tomto profilu v důsledku zavírání dolů a vývoje nových 

technologií. Na dalším místě je naopak vidět nárůst profilu P, což jsou ploché tyče (Flat 

bars), u kterých se o 11% zvýšila poptávka a výroba od roku 2014 do 2017. Výroba 

kruhových sochorů O (Round bars) zaznamenala pokles u průměrů vyšších než 120 mm, 

ale naopak průměry do 120 mm se vyrábí více. Zelenou barvou je na obrázku 3 vyznačen 

spolek vícero profilů, které se podobají tvarem a řadí se do jedné skupiny. Jedná se 

o profily I, U, L a další. Nejmenší část výroby zastupují nepravidelné úhelníky L (Unequal 

angles). 
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5 Analýza vytížení provozu 

Pro každý výrobní proces je důležité analyzovat jeho vytíženost z hlediska toku materiálu, 

vytíženosti pracovníků a časové náročnosti. 

 

5.1 Pozorování výrobního procesu 

V současné době se na hrubé válcovně vyrábí profily, s různými tvary a velikostmi. Při 

pozorování jednotlivých profilů na úpravárenských linkách byly zjištěny dva úpravárenské 

procesy, které se lišily tokem materiálu a vytížením úpraven. Při výrobě kruhových 

sochorů dochází k jinému toku materiálu, než u všech ostatních s výjimkou G93 a G115. 

Liší se také využitou technologií a počtem pracovníků. Druhý výrobní proces, který se 

používá pro zbytek profilů, je stejný. Z tohoto hlediska je potřeba zanalyzovat oba výrobní 

procesy, které se dosud používají. Z časových důvodů není možné se zaměřit na všechny 

profily. Proto byl vybrán profil V, pravidelný úhelník, který tvoří jednoznačně největší část 

výroby. Druhým pozorovaným profilem je profil O, který má rozdílný výrobní proces.  

 

5.2 Tok materiálu a vytížení pracovníků u profilu V 

Pravidelné úhelníky neboli profil V se zpracovává na úpravnách stejně, jako například:  

• ploché tyče P, 

• nerovnoramenné úhelníky L, 

• tyče U a I, 

• důlní výztuže a další.  

Jedinou výjimkou jsou kruhové sochory, kolejničky G93x18 a G115x24.  

 

Tok materiálu a vytížení pracovní síly profilu V je možné vidět na obrázku č 4 Počet 

zaměstnanců je totožný na obou linkách. U každého zaměstnance je napsán jeho post 

a číslo. Číslo zde vyjadřuje znalost a dovednost pracovníka. Například strojník 1 je člověk, 

který umí ovládat všechny kabiny K1 – K5 a má také větší platové ohodnocení. Oproti 

tomu strojník 2 dokáže ovládat jen jeden post, který mu byl přidělen a nemá zájem o další 

rozvoj. Schéma úpraven je zobrazeno na obrázku 4. 
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Obr.  4: Mapa úpraven a vytížení linek při zpracovávání profilu V [Zdroj: vlastní]. 
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Při výjezdu materiálu z chladníku, kde se materiál ochlazuje z vysokých teplot, projíždí 

rovnačkou. Zde se na kabinách K1 nachází Rovnači 2, kteří ovládají valník a posouvají 

vývalky z chladníku na rovnačku. Rovnač 1 kontroluje chod materiálu a v případě 

problému nastavuje a doupravuje rovnačky SIMAC, aby byl chod materiálu plynulý. 

Slouží také jako střídač pro oba Rovnače 2. Po projetí rovnačkou se vývalek zastavuje 

o zarážku u kabiny K2, kde se nachází Strojník 1. Strojník 1 z K2 posouvá tyč pomocí 

vlečníku a shromažďuje dávku tyčí. Velikost dávky závisí na jejich rozměrech, jelikož 

valník je technicky omezen na šířku okolo 950 mm. Po nashromáždění dávky 

Strojník 1 posouvá pomocí vlečníku tyče na valník, prostřednictvím kterého se tyče 

posouvají k řezání na požadovanou délku na pily. Posun materiálu na pily a následné 

řezání ovládá stále Strojník 1 z K2. Řezání na požadované délky zajišťují 2 pily, které je 

však možné použít současně u zakázek do délky maximálně 6,1 m na lince A a 6 m na 

lince B. Při větších délkách je využita pouze jedna pila. Třídič 1 se stará o správný chod pil 

a odebírá pryč zbytkové kusy po nařezání. Zbytkový odpad hází do bedny, kterou po 

naplnění odváží jeřáb na místo určené k ukládání šrotu. Počet řezů závisí na celkové délce 

tyčí a požadavků zákazníka na řezanou délku. 

 

Po nařezání na požadovanou délku posouvá strojník z kabiny K4 materiál pomocí 

řetězových dopravníků až k ukladačům, kde se tvoří svazek. Počet řad a kusů závisí na 

požadavku zákazníka a kapacitě ukladače. Tuto činnost má na starost strojník v kabině K5, 

který po nashromáždění daného počtu kusů spustí posun svazku na další stanoviště – úsek 

vázání, kde se svazek osignuje a je připraven k převezení do skladu. Z hlediska ušetření 

lidské práce se zde nachází vázací stroj, který zaváže svazek a ten je finálně dokončen 

a odvezen jeřábem do skladu. Na tomto místě jsou dva Třídiči 2, kteří kontrolují správnost 

vázacího stroje, ovládají posun materiálu, lepí štítky s informacemi o svazku a číslem 

zakázky. Na úseku úpraven pracují také 4 jeřábníci, předák výběhu a směnový mistr. 

  

Při pozorování a sledování jednotlivých pracovišť je možné říci, že produktivita práce 

zaměstnanců a jejich vytížení je maximální. Z technologického hlediska je vytížena celá 

úpravárenská linka, to znamená všech 5 hal. Tento proces vyžaduje 25 osob včetně 

směnového mistra a předáka výběhu.  
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5.3 Časová analýza zpracování profilu V 

Pravidelné úhelníky se vyrábějí v několika možných rozměrech a také silách. Z časového 

hlediska je analýza všech rozměrů profilu V velmi časově náročná. To je způsobeno díky 

limitům tratě, jako je například maximální možná délka materiálu, která se vleze na úsek 

před pily, což je 54 m. Požadavky zákazníků na délky jsou různé a proto délky tyčí, které 

přijíždí z chladníku nejsou vždy stejné. Důvodem je minimalizovat vznik zbytkového 

materiálu po nařezání na pilách. V následující  tabulce 1 jsou zprůměrované procentuální 

zastoupení všech rozměrů profilu V od roku 2015 do 2017.    

 

Tab.  1: Procentuální zastoupení jednotlivých rozměrů profilu V [Zdroj: vlastní]. 

V100 V120 V150 V110 V140 V130 V90 V80 V4 

27,16% 21,68% 18,48% 10,85% 6,68% 6,67% 4,30% 3,50% 0,69% 

 

5.3.1 Paretova analýza 

Paretova analýza patří mezi základní nástroje managementu kvality. Pomocí této analýzy 

dokážeme oddělit životně důležitou menšinu od užitečné většiny. V našem případě je 

nejvhodnější varianta pravidlo 50/50.  Na následujícím obrázku 5 je znázorněn Paretův 

diagram. 

 

Obr.  5: Paretův diagram profilu V [Zdroj: vlastní]. 

 

Z obrázku 5 je možné vidět, že skoro 50% výroby tvoři výroba pouze dvou rozměrů 

pravidelných úhelníků, a to V100 a V120. 
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5.3.2 Pravidelné úhelníky V100x100 

Pro analýzu byl vybrán profil V100x100x10, který má největší procentuální zastoupení ve 

výrobě. Analýza času byla rozdělena na úseky, z důvodu lepší přehlednosti časů 

jednotlivých úseků, a hlavně pro následné vytvoření vzorce, pro výpočet času u jiných 

rozměrů. V tabulce jsou základní informace o materiálu, které jsou předem dané dle 

zakázky, výroby a hmotnosti balíku. 

 

Tab.  2: Zadané vstupní parametry [7] 

Velikost dávek Délka vývalku [m] Řezaná délka [m] Počet řezů Počet vývalků v balíku 

6 50 12 4 2x6 

 

V tomto případě se jednalo o vývalek, který měl délku 50 m. Velikost dávky je počet kusů, 

který vyjíždí na pily pro řezání na danou řezanou délku, v našem případě 12 m. Počet řezů 

je vypočten podělením délky vývalků s řezanou délkou vývalků. Na ukladačích se vytvářel 

balík, který měl 2 řady po 6 kusech. V následující tabulce 3 jsou zapsány časy jednotlivých 

úseků, kdy se měření opakovalo 10x. 

 

Tab.  3: Měření časové analýzy profilu V100 [Zdroj: vlastní]. 

Číslo měření Jedna dávka [s] Čas na pilách [s] Odbavení dávky [s] Uvázání svazku [s] 

1 29,5 248 125 233 

2 27,7 256 140 255 

3 30,1 239 135 245 

4 29,2 260 138 247 

5 28,4 255 135 238 

6 33,7 248 157 260 

7 34,9 252 145 237 

8 28,9 250 151 242 

9 30,3 265 148 250 

10 27,7 258 137 239 

Průměr 30,04 253,1 141,1 244,6 
 

Čas jedné dávky vyjadřuje, za jak dlouho se jeden vývalek přesune od chladníku přes 

rovnačku až po zarážku u kabiny K2, kde se zastaví a je připraven se přesunout na valník 

směrem na pily. Tento čas je zprůměrovaný ze šesti vývalků, které tvoří velikost předem 

stanovené dávky. Následně je zaznamenán čas na pilách, který se odvíjí od počtu řezů, 
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v tomto případě stanoveném podle zakázky a délky vývalků na 4 ks. Ve sloupci odbavení 

dávky je zaznamenán čas, za jak dlouho se dávka o šesti kusech vyjíždějících z pil přesune 

na ukladač, kde se tvoří balíky. V posledním sloupci jsou zapsány časy, za které se svazek 

přesunul od ukladače k vázacímu stroji. Balík se uvázal a byl připraven pro jeřáb, který 

odvezl balík do skladu. Celkový čas jednoho vývalku nelze jednoznačně stanovit, jelikož 

vývalek se prvně seskupuje před pilou na určitý počet kusů a až potom vyjíždí na pily.  

 

Dalším důvodem je ukládání vývalků na ukladačích, kde se tvoří balíky dle hmotnosti. Tyč 

může přijet na konec balíku jako poslední možný kus, nebo jako první a bude muset vyčkat 

na naplnění balíku. Z těchto důvodů nelze stanovit celkový čas jednoho vývalku, ale lze 

stanovit celkový čas, za který se dostane dávka o zadané velikosti do finální podoby.  

 

ý	č = 	 á ∙ 	 á + č 	 	 á ℎ + í	 á 	 +

																													 á á í	 ů  

ý	č 	 	 ů ě ý ℎ	ℎ 	 = 	13	 	39	  

 

Doba, za kterou se 6 vývalků o velikosti 50 m úpravárenským procesem upraví na vývalky 

12 m a následně uloží do balíku, zavážou a jsou připraveny k finálnímu přemístění do 

skladu je u V100x110x10 průměrně 13 min a 39 sec. Tato analýza je založena na deseti 

opakujících se měření.  

 

5.3.3 Výpočet ostatních rozměrů profilu V 

Měření času u každé délky a rozměrů je velmi časově náročné. Z tohoto důvodu byl 

vytvořen vzorec, díky kterému můžeme stanovit předem přibližné časy na jednotlivých 

úsecích na základě předchozí analýzy V100x100. 

 

Tab.  4: Naměřené hodnoty profilu V100 [Zdroj: vlastní]. 

Úseky Jedna dávka [s] Čas na pilách [s] Odbavení jedné dávky [s] Uvázání svazku [s] 

Průměrný čas 30,04 253,1 141,1 244,6 

 

Průměrný naměřený čas na pilách 4 min a 13,1 sec je doba, za kterou byly provedeny 

4 řezy. Pila byla využita pouze jedna z důvodu délky tyče větší než 6,1 m. Z tohoto času 

lze jednoduše vypočíst dobu, za kterou se provede 1 řez.  
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Doba jednoho řezu: 

1	ř =
ů ě ý	č 	 	 á ℎ

č 	ř ů
 

1	ř = 	
253,1

4
 

1	ř = 63,275	 => 1	 	 	3.3	  

 

Velikost dávky a počet řezů si označíme pomocí proměnných	  a	 . 

= 	 á  

= č 	ř ů 

 

Výsledný vzorec pro přibližný celkový čas předem zadané velikosti dávky, při použití: 

• Jedné pily (v případě řezaných délek větších než 6,1 m) 

ř ž ý	 ý	č = 30 ∙ + 63,275 ∙ + 141,1 + 244,6	 [s] 

• Dvou pil (v případě řezaných délek menších než 6,1 m) 

ř ž ý	 ý	č = 30 ∙ + 63,275 ∙ + 141,1 + 244,6  [s] 

Pomocí těchto dvou vzorců je možné vypočíst přibližné časy, za které se zpracuje výrobní 

dávka a je připravena k přesunutí do skladu expedice. Důvod vytvoření vzorce je vysoká 

časová náročnost pro změření všech rozměrů pravidelných úhelníků. Tato doba bude 

totožná s reálnou dobou v případě, že se nevyskytne ve výrobním procesu žádný problém 

a linky pojedou plynule. 

 

5.4 Tok materiálu a vytížení pracovníků u profilu O 

Výroba kruhových sochorů a následná úprava se oproti ostatním profilům liší. Jelikož 

dochází na trati k jinému postupu výroby, než u ostatních profilů, vývalky kruhovitého 

tvaru není potřeba řezat na úpravnách. Z tohoto důvodu není potřeba, aby se materiál 

přesouval přes všechny úseky, jelikož při výjezdu z chladníku mu stačí pouze projet 

rovnačkou a je připraven ke svázání. Odběrní místo je umístěno již před úsekem pil. 

Hlavní rozdíly těchto dvou výrobních procesů jsou pozice pracovníků, činnost pracovníků, 

potřebná technologie, časová náročnost zpracování a materiálový tok. Na následujícím 

obrázku 6 je možné vidět vytížení úpravárenských linek z hlediska materiálového toku, 

počtu zaměstnanců a jejich pozice. 
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Obr.  6: Mapa úpraven a vytížení linek při zpracovávání profilu O [Zdroj: vlastní]. 
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Materiál vyjíždí z valníku na rovnačky, kde se rovná jeho tvar. V kabinách K1 se nachází 

Rovnači 2, kteří řídí pohyb vývalku a vyjíždí s ním do rovnaček. Rovnač 1 obstarává 

plynulý chod obou rovnaček a v případě problému je poupravuje, aby byly schopny 

plynule rovnat materiál. Na rozdíl od ostatních profilů se kruhové sochory zastavují před 

kabinou K2, kde Strojníci 1 ručně zastavují vývalek pomocí zarážky a následně posouvají 

vývalek do žlabu. Před žlabem se nachází tři vázači (Třídiči 2, 3) na obou linkách, kteří 

čekají na shromáždění daného počtu vývalků a následně zavazují svazek ocelovým drátem. 

Jakmile se ve žlabu nachází předem určený počet kusů, třídič dá povel jeřábníkovi 

k zapnutí svazku. Po lehkém nadzvednutí z důvodu srovnání vývalků k sobě, třídiči uvážou 

svazek ručně. Následně jeřáb převáží svazek do skladu expedice. 

 

Zbylí Třídiči 1 se starají o chod linky a zpracovávají zakázky. Třídiči 2 a 3, které můžete 

vidět v obrázku nahoře mimo linky, se starají o ukládání hotových svazků do skladu. Při 

porovnání tohoto výrobního procesu s výrobním procesem předešlým je možné vidět, že 

při výrobě kruhových sochorů není využita celá úpravárenská linka, nýbrž jen 2 haly.  

Na směně se nachází celkově 21 pracovníků včetně mistra. 

 

5.5 Časová analýza zpracování profilu O 

Analýza časové náročnosti zpracování kruhových sochorů je jednodušší než u ostatních 

profilů, jelikož se jedná o kratší úpravárenský proces, kde se využívají pouze 2 z 5 hal, to 

znamená menší využití počtu technologií a strojů. V následující tabulce 5 můžete vidět 

průměrné zastoupení profilu O za roky 2015 – 2017.  

 

Tab.  5: Procentuální zastoupení jednotlivých rozměrů profilu O [Zdroj: vlastní]. 

O100 O80 O90 O70 O85 O110 O75 O105 O95 O73 O83 O68 O78 

18,46% 15,42% 15,30% 11,18% 9,40% 8,32% 7,05% 6,22% 4,32% 1,93% 1,12% 0,81% 0,46% 

 

5.5.1 Paretova analýza  

Pomocí základního nástroje managementu kvality byla rozdělena životně důležitá menšina 

od užitečné většiny. Pro měření bylo vybráno pravidlo 50/50. Výsledek Paretovy analýzy 

je možné vidět na následujícím obrázku. 
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Obr.  7: Paretův diagram profilu O [Zdroj: vlastní]. 

 

Na obrázku 7 je možné vidět, že téměř 50% výroby kruhových sochorů tvoří 3 rozměry ze 

13. Jsou to rozměry O100, O80 a O90.  

 

5.5.2 Kruhové sochory O80 

Pro tuto analýzu byl vybrán profil O80, který je za poslední 3 roky druhým nejvíce 

vyráběným zástupcem ze všech rozměrů kruhovitých sochorů. O80 byl vybrán také 

z důvodu větší kampaně a tedy lepší možnosti pro pozorování a měření. 

 

Časová analýza výrobního procesu byla rozdělena na 2 části. V první části byl naměřen 

průměrný čas příjezdu vývalku po zarážku a následné posunutí do žlabu. Tento čas byl 

zprůměrován z příjezdových časů jednotlivých dávek, to znamená z devíti kusů. V druhé 

části bylo provedeno měření času, za který pracovníci uvázali svazek a jeřáb jej mohl začít 

odvážet do skladu expedice. Tato část končí v momentě, kdy vázač dal pokyn jeřábníkovi 

k odvezení svazku do skladu. Bylo provedeno 10 měření, které je možné vidět 

v následující tabulce 6. 
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Tab.  6: Měření časové analýzy profilu O80 [Zdroj: vlastní]. 

Číslo 

měření 

Průměrný čas jedné dávky v 

balíku [s] 

Velikost 

dávky 

Uvázaní a odbavení 

jeřábem [s] 

Celkový čas 

[s] 

1. 8,9 9 63 143,1 

2. 6,8 9 66 127,2 

3. 8,1 9 57 129,9 

4. 9 9 59 140 

5. 8,4 9 56 131,6 

6. 7,7 9 61 130,3 

7. 9,3 9 62 145,7 

8. 8,8 9 57 136,2 

9. 7,9 9 59 130,1 

10. 9,1 9 70 151,9 

Průměr 8,4 9 61 136,6 

 

V této části analýzy proběhlo měření časů příjezdu jednoho vývalku, který byl následně 

zprůměrován a zapsán do tabulky. Druhý čas byl měřen v moment, kdy ve žlabu byla 

určená velikost dávky. Jeřábník pozvedl svazek a vázači jej začali uvazovat. Uvázání 

a odbavení jeřábem je tedy čas, kdy je balík finálně hotov a připraven se přemístit do 

skladu expedice. Výpočet celkového času je možné vidět zde: 

 

ý	č = 	 á ∙ 	 á 	 + í	 	 á á í	 ů  

ý	č = 8,4 ∗ 9 + 61 = 136,6 ≐ 137	  

 

Celkový čas analýzy kruhových sochorů je 137 sec. Za tento čas se dostane postupně 

9 vývalků k zarážce, kde se přesouvají do sběrných kapes. Jakmile se v kapsách nachází 

předem daný počet kusů, v tomto případě 9, pracovníci zavazují svazek a jeřábník odváží 

balík do skladu expedice.  
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5.5.3 Výpočet ostatních rozměrů profilu O 

Z hlediska velkého množství všech profilů je časově velice náročné je všechny změřit. 

Z tohoto důvodu je možné si dopomoct jednoduchým vzorcem, který nám určí přibližný 

čas, za který se z daného počtu kusů vytvoří finálně hotový balík a je připraven k odvozu 

do skladu. 

 

Velikost dávky si označíme jako proměnnou 	   

= 	 á  

ř ž ý	 ý	č =

ů ě ý	č 	 é	 á ∙ 	 á + ů ě ý	č 	 í	 	 á á í	 ů  

ř ž ý	 ý	č = 8,4 ∗ + 61   [s] 

 

Při použití tohoto vzorce je možné vypočítat přibližný čas, za který „ " kusů vytvoří balík, 

sváže se a je připraven na přemístění. Tento čas bude v pořádku, pokud se nebudou 

vyskytovat žádné problémy. Proces může trvat déle například v případě že: 

• zákazník má specifické požadavky (například na uvázání), 

• sklad expedice bude zaplněn a dráha pro jeřáb bude delší, 

• rozdílná výrobní délka, která se ukládá do vedlejších sběrných kapes. 
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6 Určení problémových míst 

Z hlediska neustálého zlepšování procesů je potřeba se zaměřit na úzká místa, která 

způsobují výchylky ve výrobě. Tato úzká místa mohou způsobovat prostoje, zpomalení 

procesu atp. 

6.1 Pily na lince B 

Na každé lince se nachází 2 pily, které řežou materiál za studena a zkracují tedy délky 

vývalků na požadované délky. Linka A má pily od sebe vzdálené 6,1 m, ale linka B má 

vzdálenost pouze 6 m. Dle slov mistra válcoven jsou nejčastější požadavky zákazníků na 

délku tyčí 6 m; 6,1 m; 12 m a 12,1 m. Při zakázkách na tyče 6,1 m linka B nemůže 

používat obě pily, ale pouze jednu. V případě této délky je proces na lince B pomalejší. 

Řešením je posunout pily od sebe o pár centimetrů, aby byly obě využity i při zakázkách 

na tyče o délce 6,1 m. Z hlediska technických limitů tratě by to neměl být problém. 

 

6.2 Zpracování kruhových sochorů 

Kruhové sochory se upravují na úpravnách velmi krátkou dobu. Vývalek se ochladí na 

chladníku, projede rovnačkou a dojede ke kabině K2, kde pracovník z kabiny zvedne 

zarážku pro zastavení pohybu tyče. Tyč se pomocí řetězového vlečníku odsune rovnou do 

sběrných kapes, u kterých stojí 3 vázači. Zde se shromažďuje určitý počet tyčí, který je 

předem určen dle tloušťky a hmotnosti jednotlivých rozměrů. Jiné výrobní délky se 

shromažďují za zarážkou a následně se odváží do skladu expedice, kde se s nimi dále 

pracuje. Zde nastává problémové místo, jelikož při nashromáždění balíku nesmí řetězovitý 

vlečník posunout další kus. Vytváří se prodleva, kdy linka neběží do doby, než vázači  

uvážou svazek a jeřáb odveze balík pryč. Pak teprve může pracovník z kabiny K2 opět 

uvést vlečník do pohybu. Kdyby vlečník nezastavil a posouval by další kus, hrozilo by 

velké nebezpečí zranění pracovníka na tomto úseku.  
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7 Návrh na automatizaci úseku linek při zpracování 

kruhových sochorů 

Vývoj technologií jde neustále dopředu a jeho výsledkem je zdokonalování a modernizace 

pro dosahování lepších výsledků procesů. Jedním z oborů, který se tímto zabývá, je 

automatizace.  

 

7.1 Ovládací pult u sběrných kapes 

Jednou z možností je vytvořit ovládací pult pro jednoduché ovládání a nastavování úseku. 

Zařízení by se nacházelo vedle sběrných kapes, kde by k němu měli přístup vázači, kteří by 

mohli ovládat úsek mimo kabinu. Je třeba dodat, že tento druh automatizace by se 

vztahoval pouze na zakázky kruhových sochorů, jelikož tyto tyče se odebírají hned za 

rovnačkou. Pult by byl propojen s kabinou K2 a měl by následující funkce: 

1. Zapínání a vypínání automatického modu. 

2. Nastavení počítadla na počet kusů.  

3. Zapínání a vypínání světelné bezpečnostní závory. 

4. Ovládání zarážky pro případ výskytu výrobní délky. 

5. Komunikace s rovnačkou. 

 

Na zapnutí a vypnutí automatického modu by sloužilo tlačítko, díky kterému by se zapnul 

chod materiálu do sběrných kapes. V případě zastavení by stačilo zmáčknout tlačítko stop. 

Dalším prvkem, který by byl na stojanu dostupný, je počítadlo. Na počítadle by se dal 

nastavit požadovaný počet kusů do balíku, který je předem znám podle hmotnosti profilu. 

Možnost nastavit počet kusů se pohybuje v rozmezí 2 – 20. Dalším prvkem na stojanu jsou 

tlačítka pro zapnutí a vypnutí světelné bezpečnostní závory v době, kdy se vážou balíky. 

Tato závora je překážka, která upozorní zaměstnance a v případě vstupu pracovníka do 

prostoru, se okamžitě vypne pohyb, aby nedošlo ke zranění. Dalším prvkem je možnost 

ovládat zarážku pro případ, že se vyskytne jiná výrobní délka. Ovládání tedy umožní 

v případě příjezdu jiné výrobní délky nechat projet tyč přes zarážku, aby se nemíchala 

s určenými tyčemi dohromady. 
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V poslední řadě zde musí být možnost komunikace s rovnačkou a to například intercom, 

vysílačka nebo telefon. Z nejpraktičtějšího hlediska pomocí vylučovací metody s ohledem 

na technické parametry, hluk atd. je nejvhodnější telefon.   

 

Přínosy vytvoření ovládacího pultu jsou velmi pozitivní. Pracovník na kabině již nebude 

muset ručně ovládat zarážku po celou dobu své směny a může být využit jinak, v případě 

zakázek na tyče kruhovitého tvaru. Vzniká také úspora namáhané energie, jelikož vše 

potřebné bude na jednom místě a pracovníci u žlabu budou schopní vše ovládat dle 

potřeby. Zároveň je splněna také hlavní složka, a to bezpečnost, která je v takto velkém 

hutním podniku velmi důležitá. Je třeba dodat, že tuto automatizaci nelze uplatnit na 100%, 

kvůli technickým omezením tratě, zastaralým zařízením nebo vstupních délek sochorů.  

 

7.2 Propojení kabin K2  

Na úseku úpraven má každá linka svou kabinu K2. V rámci možností automatizace 

a snížení pracovní síly na daném místě existuje způsob propojení obou kabin do jedné. Při 

současném stavu zaměstnanců je na každé z kabin jeden strojník. Při zavedení tohoto typu 

automatizace by pracovník z kabiny K2A zůstal v kabině a ovládal současně obě linky A 

i B. Druhý pracovník by mohl pracovat na jiném úseku, mohl zaskakovat za jiné 

pracovníky, nebo si vzít dovolenou. Propojení kabin spočívá v první řadě v umožnění 

vidění obrazu kapes, odsunovačů a zarážek z druhé linky. Na monitorech by kromě linky A 

byla možnost vidět také druhou linku B. Strojník by byl schopen pozorovat situaci na obou 

linkách zároveň z jednoho místa. Dalším krokem úspěšného propojení je přesunutí 

a zdvojení ovládání pro odbavování kulatiny z druhé linky. Strojník v případě potřeby 

může kdykoliv zasáhnout do chodu druhé linky. Lidské zastoupení potřebné k vykonání 

práce se zmenší o polovinu, což znamená, že strojník z linky B může vykonávat jinou 

činnost v době zpracování kulatiny. 

  

7.3 Vytvoření „vyhazovače“ kulatiny 

Tento druh automatizace patří mezi nákladnější metody, než jsou předešlé, ale je to velmi 

účinný prvek, který dokáže zkrátit nebo úplně eliminovat časový prostoj, který vzniká 

u kulatiny při svazování do svazku a následného přemístění jeřábem. Vyhazovač by se 

nacházel u kapes, kde se při současném technickém stavu hromadí kulatina a vzniká 

svazek. Za kapsy se vytvoří rošt, na který bude vyhazovač posouvat výrobní dávku tyčí. 
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Při nashromážděném počtu kusů bude možné na roštu uvázat svazek. Na roštu bude místo 

pro 2 svazky. To znamená, že se linka nemusí zastavovat, kvůli zavázání balíku a také než 

jeřáb odveze balík. Prostor na kulatiny se tedy zvýší 2x, jelikož při množství tyčí na 1 balík 

se balík jen posune na rošt. Přínosy této automatizace jsou velice kladné. Jeřáb je schopen 

vzít 2 balíky najednou u většiny rozměrů, což znamená, že vzniká také úspora času jeřábu. 

Převoz svazků materiálu do skladu se zkrátí o 50%.    
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Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat náročnost zpracování profilů na úpravnách 

tratě HCC ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. a navrhnout řešení, vedoucí ke 

zlepšení výrobního procesu. 

 

Základem této práce jsou teoretická hlediska řešené problematiky. V kapitole se práce 

zabývá samotnou charakteristikou výroby, výrobních systémů, výrobní kapacitou 

a produktivitou. V druhé kapitole se zaměřuje přímo na proces a jeho strukturu. 

 

Třetí kapitola charakterizuje samotnou společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s., profil 

společnosti, závod 14 a jeho rozdělení. Nakonec popisuje místo vykonávání bakalářské 

práce, a to hrubou válcovací trať HCC. 

 

Čtvrtá kapitola pojednává o úpravnách, jakožto finální části HCC, odkud se materiál 

zpracovává za studena a odváží se ve finálním svazku do skladu expedice. Tato část práce 

podrobně popisuje úseky úpravárenských linek a také jejich samotnou technologii. 

Následuje výrobní program a procentuální zastoupení jednotlivých profilů ve výrobě.  

 

Pátá část je již samotná analýza dvou výrobních procesů, které se používají na 

úpravárenských linkách. V první řadě se jedná o schéma mapy úpraven, kde je zakreslen 

tok materiálu, umístění zaměstnanců a jejich náplň práce u pravidelných úhelníků 

V a kruhových sochorů O. Prostřednictvím Paretovy analýzy byl vybrán z obou profilů 

rozměr, který patří mezi životně důležitou menšinu. Následuje časová analýza náročnosti 

zpracování profilů, která se skládá z 10 měření vybraného rozměru profilu V a O.  

 

Závěrem práce je šestá a sedmá kapitola, ve kterých jsou určeny problémová místa 

výrobního procesu a návrhy na automatizaci při výrobě kruhových sochorů. Tyto návrhy 

byly po konzultaci s vedoucím provozu předány úseku automatizace v AMO. 
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Příloha 1: Seznam výrobních profilů tratě HCC 

Výrobek 

I 160 V 80 x 80 x 6 V 110 x 110 x 14 V 150 x 150 x 18 

I 180 V 80 x 80 x 7 V 110 x 110 x 16 L 100 x 65 x 7 

I 200 V 80 x 80 x 8 V 120 x 120 x 7 L 100 x 65 x 8 

I 220 V 80 x 80 x 10 V 120 x 120 x 8 L 100 x 65 x 9 

IPE 160 V 89 x 89 x 6,4 V 120 x 120 x 9 L 100 x 65 x 10 

IPE 180 V 89 x 89 x 7,9 V 120 x 120 x 10 L 100 x 65 x 11 

IPE 200 V 90 x 90 x 6 V 120 x 120 x 11 L 100 x 65 x 12 

IPE 220 V 90 x 90 x 7 V 120 x 120 x 12 L 110 x 70 x 10 

HEA 100 V 90 x 90 x 8 V 120 x 120 x 13 L 110 x 70 x 12 

HEA 120 V 90 x 90 x 9 V 120 x 120 x 14 L 120 x 80 x 8 

HEA 140 V 90 x 90 x 10 V 120 x 120 x 15 L 120 x 80 x 10 

HEB 100 V 90 x 90 x 11 V 130 x 130 x 8 L 120 x 80 x 12 

HEB 120 V 90 x 90 x 16 V 130 x 130 x 9 L 130 x 90 x 10 

HEB 140 V 100 x 100 x 6 V 130 x 130 x 10 L 130 x 90 x 12 

U 140 V 100 x 100 x 7 V 130 x 130 x 11 L 130 x 90 x 14 

U 160 V 100 x 100 x 8 V 130 x 130 x 12 L 140 x 90 x 8 

U 180 V 100 x 100 x 9 V 130 x 130 x 13 L 140 x 90 x 10 

U 200 V 100 x 100 x 10 V 130 x 130 x 14 L 140 x 90 x 12 

U 220 V 100 x 100 x 11 V 130 x 130 x 15 L 140 x 90 x 14 

Ø 68 V 100 x 100 x 12 V 130 x 130 x 16 K 21 

Ø 70 V 100 x 100 x 13 V 140 x 140 x 9 K 24 

Ø 73 V 100 x 100 x 14 V 140 x 140 x 10 P 28 

Ø 75 V 100 x 100 x 15 V 140 x 140 x 11 TH 16,5 

Ø 78 V 100 x 100 x 16 V 140 x 140 x 12 TH 21 

Ø 80 V 100 x 100 x 18 V 140 x 140 x 13 TH 29 

Ø 83 V 102 x 102 x 6,4 V 140 x 140 x 14 TTH 34 

Ø 85 V 102 x 102 x 7,9 V 140 x 140 x 15 TH 36 

Ø 90 V 102 x 102 x 9,5 V 140 x 140 x 16 KP 24 

Ø 94 V 110 x 110 x 6 V 150 x 150 x 10 S 28 

Ø 95 V 110 x 110 x 7 V 150 x 150 x 11 SV 29 

Ø 100 V 110 x 110 x 8 V 150 x 150 x 12 JKL 55 

Ø 105 V 110 x 110 x 9 V 150 x 150 x 13 KL 93/18 

Ø 110 V 110 x 110 x 10 V 150 x 150 x 14 KL 115/24 

Ø 120 V 110 x 110 x 11 V 150 x 150 x 15 I 155 

Ø 130 V 110 x 110 x 12 V 150 x 150 x 16 pól 

 

 

 



 
 

Výrobek 

S 180 x 90 P 130 x 16 P 150 x 12 P 160 x 60 

S 200 x 90 P 130 x 18 P 150 x 13 P 170 x 8 

S 160 x 102 P 130 x 20 P 150 x 14 P 170 x 9 

S 115 X 115 P 130 x 22 P 150 x 15 P 170 x 10 

S 155 x 100 P 130 x 25 P 150 x 16 P 170 x 11 

S 130 x 130 P 130 x 30 P 150 x 18 P 170 x 12 

S 98 x 98 P 130 x 35 P 150 x 20 P 170 x 13 

P 120 x 8 P 130 x 40 P 150 x 20,5 P 170 x 14 

P 120 x 9 P 130 x 45 P 150 x 22 P 170 x 15 

P 120 x 10 P 130 x 50 P 150 x 25 P 170 x 16 

P 120 x 11 P 130 x 60 P 150 x 30 P 170 x 18 

P 120 x 12 P 140 x 8 P 150 x 35 P 170 x 20 

P 120 x 13 P 140 x 9 P 150 x 40 P 170 x 20,5 

P 120 x 14 P 140 x 10 P 150 x 45 P 170 x 22 

P 120 x 15 P 140 x 11 P 150 x 50 P 170 x 25 

P 120 x 16 P 140 x 12 P 150 x 60 P 170 x 30 

P 120 x 18 P 140 x 13 P 155 x 20 P 170 x 35 

P 120 x 20 P 140 x 14 P 160 x 8 P 170 x 40 

P 120 x 22 P 140 x 15 P 160 x 9 P 170 x 45 

P 120 x 25 P 140 x 16 P 160 x 10 P 170 x 50 

P 120 x 30 P 140 x 18 P 160 x 11 P 170 x 60 

P 120 x 35 P 140 x 20 P 160 x 12 P 180 x 8 

P 120 x 40 P 140 x 22 P 160 x 13 P 180 x 10 

P 120 x 45 P 140 x 25 P 160 x 14 P 180 x 12 

P 120 x 50 P 140 x 27 P 160 x 15 P 180 x 14 

P 120 x 60 P 140 x 30 P 160 x 16 P 180 x 15 

P 125 x 50 P 140 x 35 P 160 x 18 P 180 x 16 

P 130 x 8 P 140 x 40 P 160 x 20 P 180 x 18 

P 130 x 9 P 140 x 45 P 160 x 22 P 180 x 120 

P 130 x 10 P 140 x 50 P 160 x 25 P 180 x 25 

P 130 x 11 P 140 x 60 P 160 x 30 

P 130 x 12 P 150 x 8 P 160 x 35 

P 130 x 13 P 150 x 9 P 160 x 40 

P 130 x 14 P 150 x 10 P 160 x 45 

P 130 x 15 P 150 x 11 P 160 x 50 

 


