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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu odlitku ve strojírenské 

firmě VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. V krátkém úvodu stanovím cíle 

bakalářské práce a stručně Vás seznámím s historickým vývojem firmy. Dále přejdu 

k samotnému výrobnímu procesu vybraného typu výrobku. Přiblížím teoretické 

předpoklady umožňující analýzu a optimalizaci výrobního procesu. V  praktické části je 

provedena analýza výrobního procesu. Následně upozorním na případné chyby, navrhnu 

teoretické postupy a pravidla vedoucí k optimalizaci daného výrobního procesu. Celá 

práce je doprovázena grafickou dokumentací, která usnadní orientaci složitým 

výrobním procesem odlitku. Závěrem bakalářské práce je shrnutí analyzovaného 

procesu a zhodnocení praktického využití navrženého zlepšení daného výrobního 

procesu.  

ABSTRACT 

This Bachelor Thesis deals with analysis of manufacturing process of castings in 

engineering company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. In the short 

introduction we assign objectives of Bachelor Thesis and briefly become acquainted 

with the historical development of the company. Hereafter we are concerned with 

a specific manufacturing process of the chosen product.We will meet theoretical 

presumptions which enable analysis and optimalisation of manufacturing process with 

living cycle of casting.In the next part of the thesis we will get to the practical part, that 

deals with Analysis of manufacturing process, shows possible mistakes. It also suggests 

theoretical procedures and rules leading to optimalisation of the given manufacturing 

process. The thesis also contatins graphic documentation, which makes orientation in 

difficult  manufacturing process easier. The conclusion contains summary of the 

analysed process as well as evaluation of practical use of proposed improvement of 

given manufacturing process 
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1. Úvod do problematiky, cíl práce 

Úvodem mé bakalářské práce bych Vás chtěl seznámit s důvody, které mne vedly 

k výběru tématu týkajícího se analýzy výrobního procesu vybraného typu výrobku. 

V našem případě se jedná o výrobní proces odlitku z ocelolitiny. Jedna z hlavních 

příčin, proč jsem se na výše uvedené téma zaměřil je, že pracuji ve strojírenské       

firmě – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., která se mimo jiné výrobou odlitků 

zabývá. Uvedené téma je obsahově zajímavé, souvisí s oborem, který studuji               

na VŠB – TU Ostrava a lze na něm prakticky uplatnit získané znalosti a dovednosti. 

Lídrem výroby těžkých, z hlediska užití, specifických odlitků v ČR je největší 

dceřiná společnost holdingu Vítkovice – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Právě odlitky a jejich výrobní proces se stávají nosným tématem této práce. 

V souvislosti se získáním celkového přehledu o průběhu výroby odlitku je nezbytné 

seznámit se s jednotlivými fázemi výroby. V rámci popisu výrobního procesu získáme 

přehled o jednotlivých nákladových střediscích, kterými odlitek prochází během 

výrobního cyklu. Také se seznámíme s technologickým postupem výroby, činnostmi 

prováděnými v rámci výrobního procesu a zejména s přenosem informací a komunikací 

s tím spojenou.  

Práce si klade za cíl objasnit výrobní proces odlitků z ocelolitiny a daný výrobní 

proces popsat. Na základě mých teoretických studií v oblasti řízení výrobních procesů a 

díky znalostem, které mi bylo umožněno získat studiem na VŠB-TU Ostrava tento 

výrobní proces také analyzovat vzhledem k současnému stavu, upozornit na případné 

chyby v přenosu informací a komunikaci a navrhnout řešení, které povede 

k optimalizaci zjištěných odchylek.  

K upřesnění představy týkající se průběhu životního cyklu odlitku využiji 

grafického schématu, které zobrazuje průběh celého výrobního procesu včetně popisu 

jednotlivých výrobních středisek a činností, probíhajících v rámci výrobních kroků. 

Následuje porovnání obou výrobních procesů, jak stávajícího, tak již pomocí 

změnových návrhů procesu optimalizovaného, s poukázáním na výhody získané 

navrhovaným řešením.  
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1.1. Historie firmy 

Vznik Vítkovických železáren se datuje od roku 1828. U jejich vzniku stál 

profesor vídeňského polytechnického institutu Franz Xavier Riedl.  

V roce 1843 se majitelem železáren ve Vítkovicích stal nejsilnější z podílníků 

Vítkovického těžířstva, Salomon Mayer Rothschild. Tehdy se závod sestával 

z vysokopecního provozu se slévárnou, pudlovny a válcovny, kovárny, kotlárny, 

strojního zámečnictví, výrobny žáruvzdorných cihel a dalších pracovišť. O rozvoj 

železáren se v poslední čtvrtině 19. stol. výrazně zasloužil centrální ředitel Paul 

Kupelwieser. Ten železárny zreorganizoval, rozšířil je a zracionalizoval jejich řízení. 

Od roku 1893 vyráběly Vítkovické železárny pancéřové desky a byly jejich jediným 

dodavatelem pro stavbu rakousko-uherských válečných lodí. První elektrická ústředna 

začala vyrábět elektrický proud v roce 1897. V tomto roce byly vyrobeny také první 

zalomené hřídele. V roce 1937 dosáhly železárny svého největšího rozmachu.  

Za německé okupace bylo v železárnách dosazeno nacistické vedení a závod byl 

zapojen do systému řízeného hospodářství. Po druhé světové válce byla v železárnách 

ustavena národní správa. S platností od 1. 1. 1946 byl zřízen národní podnik Vítkovické 

železárny. Mírová výroba se rozbíhala s obtížemi – vedle nedostatku surovin to bylo 

zastaralé výrobní zařízení a nízká produktivita práce. V roce 1979 se Vítkovické 

železárny staly oborovým podnikem s názvem VÍTKOVICE - Železárny a strojírny 

Klementa Gottwalda. Po rozpadu koncernu byl zřízen státní podnik VÍTKOVICE. 

Nastalo období organizačních a personálních změn, v lednu 1992 byla zřízena akciová 

společnost VÍTKOVICE, jejímž většinovým vlastníkem se stává stát. Jsou realizovány 

investice ve výši 10 miliard korun.  

O prodeji společnosti VÍTKOVICE a.s. jako celku do rukou soukromého majitele 

rozhodla vláda České republiky ve svém usnesení dne 24. února 2003. Od roku 2004 

nastávají první ucelené kroky budování samostatné privátní společnosti. V současné 

době představuje holding VÍTKOVICE jednu z nejvýznamnějších skupin v oblasti 

těžkého strojírenství nejen v České republice, ale i na celém světě. Značka je 

registrovaná ve 25 státech a ve 13 třídách výrobků a služeb. Celá skupina soustředí 

výrobní program prostřednictvím jednotlivých dceřiných společností na segmenty 

strojírenské výroby. 
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V rámci holdingu je z výrobních oborů rozvíjena především výroba, která má 

tržní potenciál, a která umožní využít synergie ze stávajících obchodních kontaktů. 

Budou ponechány logistické výhody hlavního materiálového toku mezi nákladovými 

středisky ocelárna - slévárna - kovárna - těžká mechanika.  

Holding Vítkovice je tvořen  jedenácti dceřinými společnostmi. Nás bude zajímat 

akciová společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY . Zde budeme sledovat 

vybraný výrobní proces. Tato společnost se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti  

těžkých odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí.  

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je největší z dceřiných společností 

holdingu Vítkovice se specifickým systémem řízení funkčních oblastí (obchod, nákup, 

technologie, řízení jakosti, řízení investic aj.), která díky uplatňovanému principu 

maticově řízené organizace, založené na produktových týmech a oborově organizačním 

členění společnosti na výrobní celky (NS – nákladová střediska), vytváří základní 

předpoklady pro dosahovaní podnikatelských úspěchů v měřítku globálního 

strojírenského trhu.   
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2. Teoretická východiska řízení podnikových procesů 

Abychom se vyhnuli zásadním zklamáním a podnikatelským prohrám, 

je nepochybně nutné, zaměřit se v podniku na problematiku spolehlivosti výrobních 

procesů. Chceme-li dosahovat neustálého zlepšování procesů v organizaci, musíme 

zajistit jejich spolehlivost a o tu musíme neustále pečovat. Výsledkem naší činnosti 

a péče bude tedy metodika jak ke zmíněné spolehlivosti procesů přistupovat. 

Spolehlivost podnikových procesů je podmínkou nutnou k realizaci bezchybné 

produkce v předem stanoveném čase. Do oblasti realizace produktu je také zahrnuta 

jakost a cena daného výrobku. Právě tyto kritéria mohou mnohdy vypovídat 

o konkurenceschopnosti dané firmy. Zvyšování konkurenceschopnosti na globálním 

trhu daného odvětví se tak stává základní podmínkou nutnou pro přežití firmy. Výrobky 

či informace je nutné předat zákazníkovi, ať externímu či internímu, v poměrně přesně 

určeném čase. Nesplníme-li požadavek na požadovanou přesnost ohrožujeme mnoho 

následujících výrobních procesů, které se mohou projevit jako náhlý nedostatek 

provozních kapacit (pracovníků, vytíženost strojů apod.) Ekonomické škody tím 

způsobené, se poté proplétají výrobním procesem jako pověstná červená nit.  

Jak tedy vyhovět stále se zvyšujícímu důrazu na přesnost dodávek v čase? 

Tuto otázku si pokládá stále více řídících pracovníků. Jednou z možných odpovědí 

na tuto výzvu je optimalizace výrobních procesů z hlediska jejich spolehlivosti 

vzhledem k přenosu informace. Spolehlivým přenosem informace zajistíme, že vstupní 

informace budou transformovány do optimálních informací výstupních.  

Uveďme si tedy některé hypotézy, kterých se budeme držet při pokusu o zajištění 

spolehlivosti vyhodnocovaného výrobního procesu. Prvním krokem, vedoucím 

ke zlepšení stávajícího výrobního procesu, bude zjištění příčin jeho současné 

nespolehlivosti. Dojdeme-li ke zjištění, že daný výrobní proces není prostý chyb, 

přistoupíme k opatřením zabraňující jejich vzniku. V této oblasti, tedy v oblasti 

spolehlivosti podnikových procesů, se projevuje spojení člověk – stroj – prostředí. 

Právě lidský faktor vstupující do podnikových procesů bude mít rozhodující vliv 

na jejich spolehlivost. 
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Hlavní podstatou podnikových procesů je transformace vstupních informací 

na informace výstupní (viz obr.č. 1). Spolehlivost musíme považovat za ukazatel 

vypovídající nejen o jakosti procesu, ale také za znak jakosti výrobku. Odráží jeho 

stabilitu. Jeho hodnocení se tedy musí stát součástí hodnocení jeho způsobilosti. 

Stabilita procesu vyjadřuje pravděpodobnost, že k výše uvedené transformaci vstupních 

informací na informace výstupní dojde. Pokud dojde k situaci, kdy vstupní procesy 

nejsou v souladu s procesy výstupními, jedná se o tzv. poruchu procesu. 

                                                          FAKTORY OKOLÍ 
 
 
 
 
 
                        VSTUPY             VÝSTUPY 
 
 
 
 
 
                 VLIV NA OKOLÍ 
 

Obrázek č. 1 – Transformační model procesu 
 

Budeme-li se snažit o zvyšování spolehlivosti podnikových  procesů, musíme 

si vždy položit několik otázek, týkající se dané problematiky. Na spolehlivost procesu 

může mít vliv: 

♦ Prostředí procesu (kde se to dělá) 

♦ Lidský faktor (kdo to dělá) 

♦ Postupy (jak se to dělá) 

♦ Informace (na základě jakých informací) 

♦ Materiál (z čeho se to dělá) 

♦ Stroje a vybavení (čím se to dělá) 

Všechny tyto výše uvedené faktory mohou a také působí na daný proces. Proto 

před samotným započetím zvyšování spolehlivosti je nutno si jednotlivé otázky 

zodpovědět. Vyhneme se tím případným zklamáním při průběhu optimalizace 

výrobního procesu. Dále je nezbytné přestat pohlížet na organizaci nebo její části, 

 
PROCES 
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které jsou zapojeny do optimalizace podnikových procesů, jako na tzv. „black box“ , 

tzn. černá skříňka, přeměňující vstupy na výstupy bez viditelných souvislostí. Je nutno 

pohlédnout do útrob podniku spíše jako na kybernetický systém, který umožňuje bližší 

poznání a pochopení procesů v něm probíhajících. Výsledek se skládá právě z těchto 

dílčích procesů jak výrobních tak i nevýrobních. A právě jejich pozorování, poznání 

a pochopení povede k očekávanému výsledku. Jen pokud zabezpečíme spolehlivost 

a odpovídající propojení dílčích procesů, zajistíme i spolehlivost podnikového  procesu 

jako celku. Proto je vhodné podle dříve uvedených kategorií strukturovat opatření 

pro zvyšování spolehlivosti procesu. 

Současná společnost prochází vývojem informačních technologií a s tím 

spojeným rozvojem informačních systémů. Uveďme si několik přístupů, které je již 

konkrétně možno uplatnit při pokusech o optimalizaci podnikových procesů. Jedním 

z nejznámějších a donedávna nejpoužívanějších přístupů byl Business Process 

Reengenering (BPR). Zde se vycházelo z důrazu právě na procesy. V neposlední řadě 

je také rozvíjen Business Process Improvement (BPI) umožňující jednoduchým 

způsobem modelovat business procesy. Tyto koncepty, opírající se o procesní myšlení, 

jsou v současnosti rozvíjeny v mnoha organizacích, a to díky stále mohutnějšímu 

rozvoji informačních aktivit. Z technologického hlediska je již dostatečně zvládnuté 

WWW prostředí, dostává se možnostem vytvářet a spravovat obrovská datová úložiště. 

Je stále běžnější uchovávat data v elektronické podobě, tyto data díky novým 

technologiím efektivně třídit, archivovat, a efektivně využívat. O výběru dané 

technologie se rozhoduje na základě potřeby podniku. Impuls může být dán samotnou 

konkurencí a stále tvrdším konkurenčním bojem či potřebou organizace efektivněji 

využívat dostupná data.  

Rozhodneme-li se pro jakoukoliv variantu řešení, musíme si uvědomit, že každá 

inovace v podniku s sebou přináší kromě očekávaného úspěchu také určitá úskalí 

s kterými se budeme muset vyrovnat. Nedílnou součástí související se zaváděním změn 

je seznámení zaměstnanců s chystanými změnami. Je nutno jim upřesnit naše záměry 

a cíle související s realizací projektu a motivovat je k pozitivnímu postoji k danému 

systému. Podaří-li se nám tento krok zvládnout a budeme-li se držet vybraných zásad 

při realizaci tohoto projektu, nestojí nám již nic v cestě k realizaci vybraného projektu, 

který nám přinese očekávané zlepšení. 
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3. Vymezení životního cyklu vybraného typu výrobku 

V této části se začnu konkrétně věnovat výrobnímu procesu velkých odlitků. 

Popíšu jednotlivá výrobní, resp. nákladová střediska, která jsou zapojena do výrobního 

procesu, (viz obr. č. 2). Odlitkem velké hmotnosti se rozumí případ, kdy je zapotřebí 

odlít více než 100t na jedno lití. Většinou se jedná o kusovou výrobu. V České republice 

se tímto zabývají pouze dvě strojírenské firmy, z nichž jedna je právě VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. V následujícím oddílu bakalářské práce si pro přehlednost 

popíšeme výrobní postup týkající se konkrétního válcovacího stojanu o tekuté 

hmotnosti 345 000kg.  

Realizace obchodního případu začíná přijetím poptávky, kterou zasílá 

potencionální zákazník. Poptávka je přijata obchodním oddělením výrobce, které ji 

zasílá dále k vyjádření podnikovému oddělení technologie a přípravy výroby 

(dále jen „TgPv“), kde patřiční pracovníci vyhodnotí zda je poptávka realizovatelná. 

Jsou-li požadavky na výrobu požadovaného odlitku v možnostech podniku, je tato 

informace přenesena zpět na obchodní oddělení. Na základě těchto informací 

je vypracována a zákazníkovi odeslána nabídka. Je-li nabídka  zákazníkem akceptována, 

vystaví objednávku, kterou zasílá zpět na obchodní oddělení výrobce. Tato objednávka 

je zde přepracována na zakázku, která již obsahuje detailní informace o výrobě daného 

typu odlitku. Zakázka dále koluje spolu s potřebnou výrobní dokumentací přes daná 

oddělení podniku. Každé oddělení na základě informací, které výrobní dokumentace 

obsahuje, provede určitou výrobní operaci. Ve sledu výrobních operací se ihned 

za technologickým oddělením nachází modelárna. Zde je vyroben model, který dále 

pokračuje do nákladového střediska nazvaného formovna, kde poslouží k výrobě formy. 

Jakmile je vyrobena odpovídající forma, dochází k samotnému lití odlitku. Jsou-li 

splněny veškeré činnosti spadající do kompetence výrobního úseku formovna, je odlitek 

expedován do nákladového střediska nazvaného čistírna. V čistírně je odlitek očištěn, 

následně proběhne tepelné zpracování a požadované zkoušení odlitku. Dále odlitek 

putuje do nákladového střediska obrobna, kde proběhne první fáze                  

opracování – hrubování, tzn. opracování odlitku na určitý rozměr, který odpovídá 

danému materiálovému přídavku. Hrubovaný odlitek se vrací zpět do čistírny, kde je 

provedeno opětovné zkoušení, tentokrát na všech hrubovaných plochách. Po provedení 

této operace je odlitek opětovně tepelně zpracován z důvodu snížení pnutí v rámci 
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případných oprav výrobním svařováním. Po tepelném zpracování na snížení pnutí 

je provedena závěrečná nedestruktivní kontrola. Následně je odlitek expedován 

do obrobny, kde již probíhá závěrečná fáze opracování a to na výkresové rozměry. 

Po konečném opracování jsou provedeny veškeré požadované závěrečné 

kontroly.  Jsou-li vyhovující, je odlitek uvolněn k expedici. Před samotnou expedicí 

provedou pracovníci tohoto oddělení nutnou konzervaci a požadovaný druh balení. 

Odpovídající provedení je potvrzeno expediční kontrolou, která udělí příkaz 

k expedování odlitku. Tento zjednodušený průběh životního cyklu výrobku je na hrubé 

rozlišovací úrovni znázorněn schématem na obrázku č. 2, který je doplněn legendou 

datových toků. 
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Slovník datových toků 

1  poptávka 

2  vyjádření k realizovatelnosti poptávky 

3  nabídka 

4  objednávka 

5  zakázka 

6  výrobní dokumentace daného výrobního úseku 

7 hmotný model 

8  surový neopracovaný odlitek 

9  očištěný, normalizovaný, nedestruktivnímu zkoušení podrobený, neopracovaný      

odlitek 

10 hrubovaný odlitek 

11 hrubovaný, popuštěný, nedestruktivně zkoušený odlitek 

12 finální odlitek 

13 zakonzervovaný a zabalený finální odlitek 
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3.1 Technologická příprava výroby 444.10 

3.1.1 Poptávka 

Zákazník rozešle firmám poptávku, poptávaná firma obratem zasílá cenovou 

nabídku a termín dodávky. Tato část vypadá velmi jednoduše, avšak než je cena 

a termín vyhotovení stanoven, je zapotřebí určit náročnost a dobu trvání výroby. 

V případě poptávky jsou výrobní údaje rozebírány v obecné rovině, detailní zpracování 

nastává až v případě zadání zakázky. 

Poptávka začíná u metalurga, který vyhodnotí, zda existuje možnost natavit 

požadovaný kov v dané kvalitě a množství, spočítá hrubou hmotnost odlitku, určí, 

zda je reálné vyhovět požadavkům na nedestruktivní zkoušení, chemické složení, 

mechanické vlastnosti, apod. Slévárenský technolog určí horní stranu odlitku, 

nálitkování, slévárenské přídavky, způsob lití, na základě druhu materiálu určí velikost 

smrštění odlitku. Modelářský technolog určí postup výroby modelového zařízení.  

Výše uvedené činnosti jsou mnohdy prováděny pouze jednou osobou. Jsou dobře 

slučitelné a ušetří se tak náklady na pracovní sílu. Jakmile jsou provedeny všechny 

technologické výpočty, přichází na řadu normovači a cenaři, kteří určí potřebný čas 

pro výrobu a cenu. Ta je mnohdy rozhodujícím faktorem při rozhodování zákazníka 

zda nabídku přijmout či ne. Konstruktér musí zkontrolovat výkres, planér zajistí výrobní 

kapacitu. 

3.1.2 Zakázka 

Jeví-li se VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. zákazníkovi jako nejlepší 

varianta výběru, zasílá objednávku, která obsahuje kompletní výkresovou dokumentaci. 

V tomto případě začíná celý proces, který probíhal v případě poptávky, znovu. Veškeré 

postupy již musí být rozpracovány detailně, aby z nich bylo možné přesně vycházet 

při výrobě. Zákazníkovi se musí výrobce zaručit za požadovanou kvalitu a sdělit 

mu termín dodávky. Ostatní data, týkající se výrobního procesu, se mnohdy dotýkají 

výrobního know-how a jejich únik mimo firmu je nežádoucí.  

Konstruktér provede překlad cizojazyčných údajů na výkresové dokumentaci 

a o tento výkres doplní. Metalurg ve spolupráci s technology určí podle tabulek 



 19 

a požadavků detailní technologický a výrobní proces, jako např. přídavky 

na opracování, umístění vtoků, počet jader, umístění chladičů, formovací směs, atd. 

Jakmile jsou technology určeny všechny potřebné údaje, opět nastává čas normovačů, 

cenařů a planérů, kteří zajistí vše potřebné jako u předcházející poptávky. 

Zakázka taktéž jako poptávka začíná a končí na obchodním oddělení, neboť 

obchodníci musí dohodnout konečnou podobu zakázky se zákazníkem. 

3.2. Modelárna 330.10 

Modelárna je provoz spadající do nákladového střediska s označením                 

NS 330 - Slévárna, určený k výrobě modelových zařízení. Modelovým zařízením 

se rozumí jednoúčelový výrobek, pomocí něhož se vytváří aktivní dutina v jednorázové 

slévárenské formě z formovacích směsí. Pomocí formy je dosaženo slévárenských 

rozměrů odlitku zobrazeného výkresovou dokumentací. Konstrukci zařízení navrhuje 

modelář. Modelář zodpovídá za výrobní postup modelu dle dodaného technologického 

postupu. Současně musí také řešit, jak takové zařízení vyrobit s co nejmenší spotřebou 

materiálu i času, aby podíl nákladů na jeho pořízení, připadající na jeden odlitek, 

byl co nejmenší. Jedná se tedy nejen o problém technický, ale také ekonomický. 

Některá modelová zařízení dosahují i miliónové hodnoty.  

Materiály použitelné při výrobě modelu jsou zejména: dřevo, velkoplošný 

materiál - např. dřevotřísková deska (DTD), polystyren, epoxidová pryskyřice, tmel, 

sádra, lepidla, vruty, hřebíky. Výčet použitelných materiálů a pomůcek není zdaleka 

úplný, nezřídka kdy je třeba operativně použít materiál, který je momentálně dostupný 

a kterým je možno původně požadovaný materiál bez komplikací nahradit. Při výrobě 

modelového zařízení se používají např. formátovací a pásové pily, čelní brusky, 

soustruhy, frézky, ruční nářadí (hoblíky, vrtačky) atd. 

3.2.1 Nárys 

Nárys modelového zařízení se zhotovuje na základě technology dodané výkresové 

dokumentace. Výkresová dokumentace skýtá technologický postup výroby. Prvotnímu 

rysu předchází schůzka vedoucího pracovní skupiny s technologem na které jsou 

vyjasněny a upřesněny případné nedostatky a nejasnosti. 
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Nárys se provádí v měřítku 1:1 na plochách zvlášť tomu určených. Nejčastěji 

DTD natřena latexem, případně na rýsovací desku o rozměrech 15x8m. Nárys musí být 

uchován, dokud není výrobek přejat zákazníkem. V případě pravděpodobnosti 

objednání dalších kusů (např. lodní odlitky) je nárys taktéž uchován, dokud není 

stoprocentně jisté, že se výroba již nebude opakovat. Uschovávání nárysů poskytuje 

výhodu ušetřené práce a času v případě jakékoliv změny u následujících odlitků, 

kontroly rozměru při opakované výrobě a v neposlední řadě i jako pojistka pro zjištění 

nebo vyvrácení chyby, která může nastat při výrobě.  

Nárys má být jednoduchý a přehledný, musí obsahovat hlavní konstrukční prvky 

modelu (kostra, příčky, podpěry atd.) a obití  kostry na činných plochách. Z nárysu 

se berou základní rozměry pro budoucí model a jaderníky. 

3.2.2 Model 

Model slouží k výrobě formy. Je tvořen pomocí kostry, která je tvořena z rámu. 

Rámy jsou plošné útvary, vzniklé rohovým spojením vlysů. Vlys je dřevěný dílec 

sloužící k výrobě rámů. Nejpevnější a také nejběžnější je spojení na čep a dlab – otvor 

pro čep. Aby byl vytvořen prostorový tvar, jsou mezi rámy vkládány příčky. Po slepení 

a sešroubovaní se tak zabrání prohnutí vlysu. Z funkčního hlediska jsou rámy pouze 

v málo případech činnou částí přicházející do styku s formovací směsí. Většinou jde 

o výztužné nebo stavební prvky jiných složitějších modelových dílců a konstrukcí. 

Každý samostatný díl modelu, který bude zapotřebí vytahovat z formy nebo převážet, 

je opatřen táhly. Ty nesmí při formovaní a vytahování z formy tvořit zábranu. Celé 

modelové zařízení musí být velmi pevné konstrukce, protože při formování je zasypáno 

několika tunami formovací směsi.  

3.2.3 Jaderníky 

Pomoci jaderníku jsou ve formě vytvářeny dutiny, tzn. tvary, které nejdou nebo 

je neefektivní vytvářet je následným mechanickým obráběním. Vyráběny jsou: 

jaderníkové skříně s pevným pláštěm, jaderníkové skříně s volnými bočnicemi 

a průměrové jaderníky.  

Jaderníkové skříně s pevným pláštěm jsou použity u malých jader, které lze lehce 

otočit a vyklopit. Jaderníkové skříně s volnými bočnicemi se používají u velkých 
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i malých tvarových jader. Z funkčních důvodů musí být jaderníkové skříně rozděleny 

tak, aby stěny bylo možno odsunovat ve směru kolmém na aktivní plochu jádra. Během 

sypání jádra však musí být pevně spojeny. Dovnitř skříně jsou umístěny jaderníkové 

vložky, odpovídající tvaru odlitku. Dutina, která vznikne, bude zaplněna při formování 

pískem, čímž je dosaženo požadované dutiny v odlitku. Průměrové jaderníky nemají 

jaderníkovou skříň, jsou děleny přesně na průměru. 

3.2.4 Útvar Řízení jakosti  

Jakmile je modelové zařízení dokončeno, přichází řada na útvar Řízení jakosti.  

Pracovník řízení jakosti zodpovídá za rozměrovou přesnost a technický stav modelu. 

Provede popis modelu, jaderníku, jaderníkových vložek, volných dílů atd.. Dále je 

nezbytné označit jednotlivé vložky a díly písmeny, aby nedošlo k jejich záměně při 

skládání a formovaní. Počet dílů a jejich skládání v přesném pořadí je nezbytné zapsat 

do popisového pole modelu. Nejčastěji na žlutě natřenou část modelu. Do popisového 

pole je zapotřebí také zaznačit umístění chladičů, zkoušek, slévárenských žeber, 

pomocných čepů pro vytahování odlitku z formy, druh formovací směsi, které se budou 

používat a druh materiálu který bude sloužit pro obložení nálitku. 

3.2.5 Povrchová úprava 

Slouží k úpravě povrchu modelového zařízení. Jedná se o poslední výrobní krok 

prováděný v NS 330.10 - Modelárna. Povrchová úprava byla donedávna prováděna 

barvami. Nejčastěji byly používány barvy nitrocelulosové. Na zatmelený a vybroušený 

povrch se nanášela základní barva, na ní potom dvě až tři vrstvy vrchního nátěru. 

Po zaschnutí byl prováděn popis a povrch modelového zařízení se následně separoval. 

V současnosti, hlavně z časových a ekonomických důvodu, se nátěr barvou neprovádí. 

Na zatmelený a vybroušený povrch se přímo provádí popis. Povrch je následně 

separován. Separování se provádí ve třech nátěrech. Separátor po zaschnutí znemožní 

přilepení formovací směsi na modelové zařízení.  
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3.3. Formovna 330.20 

Zde se vyrábí formy pro odlitky. Tyto odlitky se zde formují, odlévají a také 

částečně čistí. Celý provoz je umístěn ve třech halách, které jsou situovány podélně 

vedle sebe. Jedna polovina haly je formovna, druhá ocelárna. Každá hala je vybavena 

dvěma patry mostových podstropních jeřábů. Jeřáby mohou plynule přejíždět mezi 

formovnou a hutí. Nosnost jeřábů je od 20 do 100 tun. Na formovně nalezneme brokový 

tryskač, několik kesonů, tzn. pracovní prostory (vybetonovaná jáma) pro výrobu forem, 

pro formování, dále regeneraci použitého písku, dva stroje pro přípravu formovacích 

směsí, místo pro výrobu jader, malou elektrickou obloukovou  pec, sklad formovacích 

rámů a přípravnu nátěrových hmot pro formy. Haly jsou napříč propojeny dopravníky 

v podobě vagónu. 

3.3.1 Formovací směsi 

Při vytváření forem a jader se používají ostřiva a pojiva. Ostřiv možných 

pro použití v provozu známe tři druhy: 

♦ chromitový písek - nejkvalitnější, dovoz jižní Afrika, naleziště poblíž 

diamantových polí, měrná hmotnost 2500 kg/m3. 

♦ křemenný písek - méně kvalitnější, je to běžný plavený písek, měrná hmotnost 

1450 kg/m3. 

♦ regenerát - vzniká regenerací dříve použitého chromitového a křemenného 

písku, je nejméně kvalitní, používá se na dosypání forem, občas i bez pojiva, 

měrná hmotnost 1500 kg/m3. 

Jako pojivo se používá furanová pryskyřice s příměsí kyseliny, která slouží jako 

tvrdidlo. Poměr ostřiva ku pojivu je určen pracovníky laboratoře vzhledem k okamžité 

teplotě a vlhkosti vzduchu. Formovací směs po smíchání ostřiva a pojiva tuhne do 30 až 

40 minut. 

3.3.2 Jádra 

Vznikají nasypáním formovací směsi do jaderníku a jeho následným rozebráním 

po vytvrzení směsi. V případě jader je používán jako ostřivo chromitový písek.  
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3.3.3 Založení formy 

V kesonu, který je pomocí mobilních betonových kvádrů upravený na potřebný 

rozměr, se vytvoří vodorovná základní rovina. Na tuto rovinu je následně budována 

forma, vtoková soustava (soustava kanálů, jimiž se vede roztavený kov do dutiny 

slévárenské formy), jádra, chladiče (technologická pomůcka sloužící k zachlazení 

tepelných uzlů), atd. Následuje dosypání formovací směsi do roviny nižší o sílu 

pomocného rámu oproti vrchní hraně usazených jader a tím i zabezpečení jejich polohy 

a polohy chladičů. Ustavení pomocného rámu se zavedením pro model, dosypání 

do roviny jader a vrchní hrany pomocného rámu. Po vytvrdnutí formovací směsi 

se vyjme pomocný rám a usadí se model. 

3.3.4 Forma 

Okolo modelu se postupným skládáním šamotových trubek buduje vtoková 

soustava. Ta se napojí na označená místa modelu. Dále se z boku modelu přiloží 

a zasypou zkoušky, manipulační čepy z polystyrénu, kovové chladiče. Pro odplynění 

se používají drenážní trubky. Dovnitř okna se vkládají rozpěrky. Venkovní rovina 

se srovná s vrchem modelu a po vytvrdnutí formovací směsi a vytažení rozpěrek 

se odformuje i vnitřek stojanu. Vnitřní rovina se také srovná s vrchem modelu. 

3.3.5 Vršek formy 

Vršek formy musí být odnímatelný, díky tomu lze vytáhnout model z formy 

a zároveň z vršku podnálitkové podložky a modelové díly. Vršek formy musí být tvořen 

z více dílů, jinak by hrozilo při zvedání rozlomení. Na vrch odlitku se položí volné 

modelové díly, dále pak podnálitkové podložky, okolo nich kostry a přepážky 

pro vytvoření jader. Po dosypání na horní okraj podložek se položí nálitky a pokračuje 

se v sypání buchtových jader. Nálitky se z důvodu lepší tepelné izolace obkládají 

izolačními cihlami na šamotové bázi. Dále jsou vyvedeny dva krajní vtokové kanály 

cca půl metru nad úroveň podlahy, nasadí se na ně šamotový trychtýř, okolo se posadí 

malé formovací rámy a obsypou se formovací směsí. Po ztuhnutí veškeré formovací 

směsi se začne s rozebíráním formy. Nejdříve se vytáhnou nálitky, pak se zvednou 

buchtová jádra, z nich se vytáhnou podnálitkové podložky a modelové díly. Z formy 
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se vytáhne model. Pomocí ostrého předmětu se odstraní polystyrénové čepy a zkoušky. 

Forma se vyčistí, čímž je připravená na nátěr. 

3.3.6 Povrchová úprava, skládání formy 

Na část formy, která přijde do styku s kovem, se nanáší hustá nátěrová hmota, 

která má zlepšit povrch odlitku, má zabránit přímému styku roztaveného kovu 

s formovací směsí a zapečení formovací směsi do povrchu odlitku. Malířskou štětkou 

se nanáší cca 0,5 mm silná vrstva. První vrstva je podkladová, další vrstvy jsou 

už samotný nátěr. Každou vrstvu nátěru je nutno vysušit. Sušení se provádí pomocí 

plamenu. Pak je forma poskládána. Přibližně 5 cm od kraje budoucího odlitku 

(tzv. dělení), se položí těsnící šňůry napuštěné hliníkem. Forma se složí, zatíží 

se pomocí železných závaží a pokud je to možné, tak se spoje v dělení přetřou 

nátěrovou hmotou. Váha železného závaží musí být dostatečně velká, aby tlak kovu 

ve formě nezvedl vršek formy a kov nevytekl mimo formu. Z tohoto důvodu se vršek 

formy z venku v dělení obsypává regenerátem. Nyní je nutno zajistit, aby do složené 

formy nenapadaly nečistoty. Zhruba tři hodiny před litím se forma dosuší a vyhřeje 

horkým vzduchem. Dohled nad všemi operacemi skládání formy spadá do kompetence 

útvaru Řízení jakosti  

3.4 Ocelárna 320 

Provádí přípravu kovu podle požadavku formovny na množství a kvalitu. 

Vzhledem k velikosti odlitků (nad 100t) je zapotřebí velkého množství roztaveného 

kovu. Proto jsou v pecích obvykle prováděny až čtyři tavby. 

3.4.1 Příprava kovu 

Po vylití první tavby z pece do licí pánve, následuje tavba druhá. První tavba 

je převezena na legování, tzn. dosažení požadovaných vlastností oceli přidáním 

legujících přísad. Jakmile je vylita druhá tavba, začíná se s třetí tavbou. V tomto 

okamžiku již musí být na druhé peci hotová čtvrtá tavba. První tavba je převezena 

na vakuování (odstranění vodíku), druhá tavba se převeze na legování. Legování 

probíhá v tavící peci.  První tavba se po ukončení vakuování převeze do čekárny, kde 

se udržuje stála teplota kovu. Nyní probíhá vakuováním druhá tavba a třetí tavba 



 25 

je legována. U třetí a čtvrté tavby se již vakuování neprovádí. Všechny pánve se po 

ukončení zušlechťování kovů najednou převezou na formovnu k lití. Licí teplota 

je přibližně 1560°C. 

3.4.2 Odlévání 

Než dojde k vlastnímu odlévání je třeba připravit pro každou pánev hydraulické 

zařízení pro ovládaní otvírání pánve a malou kokilu. Pánve s roztaveným kovem 

najedou vypouštěcím otvorem nad svůj vtok. Dále se k pánvím připojí ovládaní otvíraní 

pánve a pánev se přizvedne. To se provádí mimo vtoky nad připravenými kokilami. 

V přizvednutém stavu se zkouší funkce otvírání pánve a průchodnost vypouštěcího 

otvoru. Zkouška se provádí, protože i přes vyzdění pánve šamotem by mohlo dojít 

k zatuhnutí kovu ve vypouštěcím otvoru. Tekutý kov by pak nemohl z pánve vytékat, 

neboť svou hmotností by nebyl schopen otvor protrhnout. Jsou-li všechny výpustě 

funkční, částečně se uzavřou. Nemohou být uzavřeny úplně, jinak by mohlo dojít k již 

výše zmíněnému zatuhnutí kovu. Najede se zpět nad vtoky, výpustě jsou zcela otevřeny 

a začíná lití. Pokud by došlo k rozhoupání pánví, kov nepoteče přímo do vtoků a dojde 

k tzv. rozstřiku kovu. Před tím, než  kov dosáhne licí výšky v nálitku, jsou výpustě 

uzavřeny a pánve odjedou zpět nad kokily. Zbytek kovu, který zůstal ve vtokové 

soustavě nad úrovní licí výšky, doteče do formy, na principu spojitých nádob. Celý 

proces odlévání trvá cca 30min. přičemž vlastní lití cca 4min. Nálitky se musí zasypat 

exotermickým zásypem a vrstvou izolačního materiálu, ten zpomalí rychlost chladnutí 

povrchu nálitku, a tím se zamezí velkým staženinám, tzn. dutinám vznikajících 

při smršťování oceli během tuhnutí, v nálitcích a následnému znehodnocení odlitku. 

3.4.3 Chladnutí odlitku 

Okamžitě po dolití začíná kov chladnout. Teplota odlitku se měří pomocí trubky 

zaformované vedle odlitku a vyvedené nad povrch, do které se spouští čidlo teploměru. 

Dále dochází k rozpadání formovací směsi, které nastává jakmile dosáhne teploty 

550°C. Rozpadá se postupně směrem od odlitku. Rozpad formovací směsi je způsoben 

vypařením pojiva při vysoké teplotě. Formovací směs ztrácí svou tvarovou soudržnost 

ve chvíli, kdy je povrch odlitku natolik ochlazený, že udrží tvarovou stabilitu. 

Pro zkrácení doby chladnutí se většina odlitků povytahuje z písku dříve, než dojde 

k úplnému vychladnutí. To lze provést pouze v případě, kdy je zajištěno, že nedojde 
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ke zborcení odlitku. Výhodou furanových formovacích směsí je, že furanová pryskyřice 

se působením tepla odpaří a zbývající písek je natolik „tekutý“, že ho na odlitku zůstane 

minimum. Prvotní čištění odlitku probíhá na formovně v brokovém tryskači. Zapečený 

písek, různé límce, zatečeniny a povrchové vady se odstraňují v čistírně včetně 

odpalování nálitků a zbytků po vtokové soustavě. Konečné opracování do stavu 

hotového výrobku se provádí v obrobně. 

3.5 Čistírna 330.30 

Jak je zřejmé z výše uvedených informací, výrobní proces odlitku prochází 

nákladovými středisky 330.10 - Modelárna, 330.20 - Formovna, 320 - Ocelárna,   

330.30 - Čistírna, 370.11 - Výrobní úsek až po závěrečnou expedici                           

v NS 370.90 - Expedice. Nyní se zastavíme u výrobních a kontrolních operací 

v NS 330.30 - Čistírna, které si blíže popíšeme a následně i rozebereme. Jak již název 

napovídá, probíhá zde hrubé čištění odlitku. Není to však zdaleka jediná činnost, která 

se zde provádí.  

Odlitek expedovaný z NS 330.20 - Formovna je dovezen za pomocí silniční 

nebo železniční dopravy do čistírny. Hrubý odlitek přichází ve stavu značně 

znečištěném, je zanesený pískem, jeho součástí jsou nálitky a zbytky vtokové soustavy. 

Surový odlitek se nejprve očistí pomocí pneumatického vybíječe od písku. Vtoky 

a nálitky jsou odstraňovány upalováním za pomocí kyslíku. Při této pracovní činnosti 

musí být dodržovány podmínky, které jsou stanoveny interním dokumentem nazvaným 

kontrolní technologický postup čistírny  (viz příloha č.1). V kontrolním 

technologickém postupu čistírny (dále jen „KTPČi“) je určen technologický postup 

při jednotlivých činnostech prováděných v NS 330.30 - Čistírna. Jedná se například 

o teplotu, při které je možno upalování provádět. V případě nedodržení postupu 

stanoveném KTPČi, hrozí vznik materiálových vad (trhlin, apod.).  

Pokud je hrubý odlitek zbaven nečistot, následuje další výrobní krok - tepelné 

zpracování na jakost (dále jen „JTZ“), tzv. normalizace. Normalizací se zjemňuje zrno, 

vzniká rovnoměrná struktura, dosáhnou se stejnoměrné mechanické vlastnosti odlitku.  

NS 330.30 - Čistírna je děleno na dvě haly - nová a stará čistírna. Nová čistírna 

má k dispozici dvě plynové pece sloužící k tepelnému zpracování, stará čistírna 
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má plynové pece tři. Pece č.2, 3, 4, 5 nesou označení YOKOGAWA 240. Pec č.1 

MITSUBISHI PCL-A1. Kapacita pecí č. 4 a 5 vybudovaných v nové čistírně 

je nepoměrně větší než zbylých tří pecí, vybudovaných v hale nazývané stará čistírna. 

Proto jsou využívány pro odlitky velkých rozměrů a hmotností. Část NS 330.30 

nazývaná stará čistírna, slouží převážně jako sklad. Pece v nich slouží pro tepelné 

zpracování malých odlitků. Např. poutních válců, pecních podložek atd. 

Tepelné zpracování odlitku je stanoveno oddělením TgPv. Během JTZ 

je bezpodmínečně nutné pro dosažení požadovaných vlastností materiálu dodržení 

požadovaných teplot  a doby výdrže na dané teplotě.  

Každý odlitek po JTZ projde zkouškami materiálu, které vypovídají o jeho 

mechanických vlastnostech a chemickém složení. Zkoušení se provádí ve zkušebně 

za přesně daných podmínek, které jsou stanoveny kupní smlouvou.  

Zkouší se: 

Pro zkoušku tahem:  

♦ Mez kluzu - Rp [Mpa] 

♦ Pevnost v tahu - Rm [Mpa] 

♦ Mezní protažení - A5 [Mpa] 

♦ Poměrné zúžení průřezu po přetržení - Z [Mpa] 

Pro zkoušku vrubovou:  

♦ Nárazová práce - KV [J]  

vyhodnocuje se také tvrdost materiálu [HB, HV, …], metalografický vzorek a chemické 

složení.  

Materiál pro zkoušení je odebírán ze zkušebních bloků, které jsou odlity přímo 

na kuse. Zkušební bloky musí po dobu normalizace samozřejmě zůstat součástí odlitku. 

Odděleny mohou být, splňují–li určité podmínky. Jednak musí absolvovat JTZ, 

čímž budou zaručeny změny mechanických vlastností materiálu. Další podmínkou 

pro oddělení zkušebních bloků je povinnost zhotovitele informovat o oddělení 

zkušebních bloků zákazníka. Zákazník pověří výrobce odebráním zkoušek a naražením 
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svého identifikačního znaku, případně vyšle zástupce firmy, který zkušební bloky orazí 

svými razidly. Takto je zaručeno, že nedojde k manipulaci a záměně zkušebních bloků. 

Nyní mohou být zkušební bloky odeslány do zkušebny k vyhodnocení materiálových 

vlastností. Tepelné zpracování na jakost není ve většině případů konečným tepelným 

zpracováním. V další části výrobního procesu se provádí popouštění materiálu. 

Popouštěním se rozumí tepelné zpracování oceli, kterým se vyrovnávají tepelná a 

strukturní pnutí, zmenšuje se křehkost oceli, avšak zároveň se zmenšuje i její tvrdost.  

Popouštění je prováděno po opravách výrobním svařováním. Podrobnější popis 

nalezneme dále v textu.  

Výrobním krokem, který následuje bezprostředně po normalizaci je tryskání. 

Tryskáním jsou odstraněny nečistoty, které vznikly během JTZ (rez, okuje). 

Pro tryskání je používán výhradně brokový tryskač. Nečistoty musí být odstraněny, 

aby bylo možno pokračovat ve výrobním procesu.  

Následující operací je vizuální kontrola, po které následuje zkoušení materiálu 

nedestruktivní kontrolou (non-destructive testing, dále jen „NDT“). Zde spadá zkoušení 

pomocí: 

♦ Magnetické práškové metody (magnetic testing, dále jen „MT“) 

♦ Zkouška ultrazvukem (ultrasonic testing, dále jen „UZ“) 

♦ Penetrační metody (penetration testing, dále jen „PT“) 

♦ Zkouška rentgenem (radioghrapic test, dále jen „RTG“) 

Nedestruktivní zkoušení je prováděno během výrobního procesu několikrát. Fáze 

zkoušení po normalizaci je první a týká se výhradně neopracovaných, tzv. surových 

ploch. Specifikace nedestruktivní kontroly, týkající se zjišťování povolených, 

resp. akceptovatelných indikací, je dodána zákazníkem. Je pravidlem, že se odkazuje 

na určitou normu např. DIN 1690/2, EN 1369, atd., dle kterých jsou vyhodnocovány 

vady při zkoušení. Tyto normy jsou rozděleny do několika tříd. Každá třída určuje 

velikost přípustných, resp. již nepřípustných vad a jejich klasifikaci (vady okrouhlé, 

lineární, atd.).  

Vizuální kontrola srovnává tryskané surové plochy pomocí etalonů (SCRATA, 

BNIF). Etalony zobrazují daný povrch a množství přípustných vad. Povrchy musí být 
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lepší nebo minimálně odpovídat výše uvedeným etalonům. V případě vyhovující 

vizuální kontroly mohou být vyzkoušeny a vyhodnoceny pracovníkem útvaru 

nedestruktivního zkoušení VÍTKOVICE TESTING CENTER, s. r. o.(dále jen „VTC“). 

V opačném případě je odlitek „vrácen“ zpět mistrovi směny. Mistr je povinen zajistit 

jeho úpravu. Nejčastěji se jedná o broušení ručními bruskami.  

Po případné opětovné vizuální kontrole pracovníkem útvaru Řízení jakosti (dále 

jen „ÚŘJ“) je odlitek předložen pracovníkům nedestruktivního zkoušení. Ti provedou 

kontrolu, vyhodnotí a označí nepřípustné vady. Tyto vady jsou ve spolupráci 

pracovníků VTC a čistírny odstraněny broušením. Každý výbrus musí být následně 

zkontrolován, aby bylo zaručeno úplné odstranění vady.  

O průběhu zkoušení a oprav se vedou záznamy v tzv. požadavkovém listě 

(viz příloha č.2). Jakmile jsou všechny vady odstraněny, musí být zdokumentovány. 

Zakreslení vad, resp. výbrusů provede pracovník ÚŘJ. Výbrusy jsou zakreslovány 

do náčrtu vad  (viz příloha č.3), který je zhotoven pracovníky TgPv v SW programu 

Solid Edge. Jedná se o program umožňující 3D modelování a tím vytvoření jakéhokoliv 

úhlu pohledu na odlitek. Konkrétní náčrt výbrusů musí být opatřen razítkem, ve kterém 

je uvedeno o jaký odlitek se jedná a dále tabulkou rozměrů.  

Pokud nastane situace, kdy jsou všechny výbrusy „čisté“ (tj. bez vad) a náčrt 

výbrusů byl odeslán zákazníkovi, kterým byl akceptován, přichází na řadu výrobní 

svařování. Před započetím výrobního svařování ovšem musí mít souhlas zákazníka 

s touto operací také mistr zodpovědný za výrobní operaci svařováním. Schválení 

je zasláno mimo jiné i na základě náčrtu vad. Výrobní svařování je prováděno 

dle detailního technologického postupu (dále jen „DTP“, viz příloha č.4). Během 

svařování je nutno vést svářečský deník (viz příloha č.5), kde jsou zaznamenávány 

údaje související s průběhem svařování (teplota předehřevu, náhřevu, dohřevu, typ 

použitých elektrod, počet elektrod, atd.). Pravdivost údajů je stvrzena mistrem příslušné 

směny a kontrolována pracovníkem ÚŘJ. Po ukončení výrobního svařování musí být 

odstraněn přebytečný svarový kov. Nejčastěji broušením ručními bruskami. 

Po přebroušení svarů přichází na řadu vizuální kontrola zaměřená na přebroušená místa 

a jejich okolí. Pokud je povrch vyhovující, objedná pracovník řízení jakosti kontrolu 

nedestruktivní, která zkontroluje zavařená místa. Jsou-li všechna zavařená místa 

bez MT indikací, je provedena kontrola UT, abychom vyloučili případné vady hlouběji 
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pod povrchem. Jestliže jsou obě zkoušky negativní, následuje další výrobní              

krok – odeslání odlitku do NS 370.11 - Výrobní úsek. 

V NS 370.11 - Výrobní úsek probíhá prorýsování (kontrola rozměrů surového 

odlitku), hrubování (mechanický úběr materiálu), vizuální a rozměrová kontrola. 

Touto fází se vzhledem k omezenému rozsahu práce nebudeme podrobně zabývat. 

Po provedení všech výrobních kroků v NS 370.11 - Výrobní úsek je odlitek odeslán 

zpět do NS 330.30 - Čistírna.  

Byla-li v NS 370.11 - Výrobní úsek zjištěná jakákoliv odchylka 

(rozměrová, vizuální), uvádí se v protokolu o neshodě (dále jen „NCR“). NCR je 

rozesílán na pracovníky zodpovědné za řešení neshod - odchylek. Tito pracovníci určí 

po vzájemné dohodě druh opravy. Oprava je prováděna v NS 330.30 - Čistírna. 

V případě rozměrových odchylek do minusových hodnot (nejčastější neshoda) se jeví 

jako nejefektivnější oprava navaření chybějícího materiálu. Vady, o kterých je nutno 

informovat zákazníka, neboť k jejich odstranění je potřeba jeho souhlasu, jsou 

zakresleny (jako v případě materiálových vad) pracovníkem ÚŘJ do náčrtu. Obchodním 

oddělením jsou následně zaslány k odsouhlasení do firmy objednavatele. Před jakoukoli 

opravou navařováním je nutno provést opět nedestruktivní kontrolu, která vyloučí vady 

pod následným návarem, tzv. podnávarová plocha. Dále je provedeno nedestruktivní 

zkoušení opracovaných ploch. Plochy určené pro zkoušení a specifikace zkoušení jsou 

dány kupní smlouvou, podmínkami objednavatele a výkresem. Tyto dokumenty 

jsou distribuovány obchodním oddělením.  

Pracovníci VTC zkontrolují požadované plochy odlitku, vyhodnotí rozsah vad 

dle specifikace, nevyhovující vady označí a v kooperaci s mistrem na dané směně 

proběhne vybroušení vad. Celý postup se opakuje až do chvíle, než jsou výbrusy čisté. 

Je vyhotoven náčrt výbrusů, ten je zaslán zákazníkovi zároveň s návrhem na jejich 

odstranění. Odsouhlasí-li odběratel způsob opravy, je učiněna. Na opravených místech 

je opětovně provedeno zkoušení nedestruktivní metodou. Ve chvíli, kdy je odlitek 

v souladu s požadavky kupní smlouvy, je tepelně zpracován - popuštěn.  

Popouštění je prováděno v již zmíněných plynových pecích. Slouží k tomu, 

aby se svarový kov sjednotil s materiálem základním. Režim JTZ je předem určen 



 31 

pracovníky technologické přípravy výroby dle daného materiálu. Tímto předpisem 

se musí mistr řídit a předat jej pracovníkovi zodpovědnému za provoz pecí. 

Žíhací pece jsou vybaveny termočlánky a zapisovačem průběhu JTZ. 

Termočlánky snímají okamžitou teplotu, ta je zapisována na svitek tepelného 

zpracování. Každý režim JTZ je označen číslem. Pracovník odpovědný za průběh JTZ 

je povinen připsat ke každému režimu JTZ jaký odlitek je zpracováván, provést náčrt 

uložení odlitku v peci, opatřit režim datem. Svitek JTZ dále dostává k dispozici 

pracovník ÚŘJ, který provádí kontrolu provedeného tepelného zpracování. Povinností 

pracovníka zodpovědného za JTZ je vést pecní knihu, tzn. deník obsahující úplné 

záznamy o jakostním tepelném zpracování. Po provedení žíhání na snížení pnutí 

je zapotřebí u odlitku vyzkoušet, zda jsou splněny požadované vlastnosti materiálu. 

Ke zkoušení slouží již výše uvedené zkušební bloky, z čehož vyplývá nutnost jejich 

uložení do pece současně s odlitkem. Po vyhodnocení všech vlastností materiálu 

rozhodne pracovník ÚŘJ o dalším výrobním postupu v součinnosti s pracovním 

a kontrolním postupem (dále jen „PKP“, viz příloha č.6). Jsou-li všechny dosažené 

hodnoty v souladu s podmínkami objednavatele, následuje nedestruktivní zkoušení. 

V opačném případě je řešení konzultováno s TgPv. V této fázi je nedestruktivní 

zkoušení poslední operací prováděnou v NS 330.30 - Čistírna. Jsou-li výsledky 

vyhovující, následuje expedice do NS 370.11 resp. NS 370.90, kde jsou prováděny 

zbývající výrobní operace až do konečné fáze balení a následné expedice.  

3.6 Obrobna 370 

NS 370 - Obrobna vystupuje vůči NS 330 - Slévárna jako zákazník, který poptává 

surové odlitky a dále je mechanicky opracovává, tzn. dochází k mechanickému úběru 

materiálu (soustružením, frézováním, hoblováním apod.) jednotlivých kusů a to buď 

na rozměry hotovní nebo s přídavkem. O tom jak bude kus opracován, rozhoduje 

konečný odběratel, který toto specifikuje ve svých výrobních podmínkách. V případě 

těžkých odlitků jsou většinou expedovány s přídavkem na opracování, které si zákazník 

provede sám na své náklady. Jsou také případy, kdy zákazník požaduje dodání celé 

sestavy odlitků. V tom případě je prováděna kompletace v akciové společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY. Jedná se o svařence nebo montované celky. 
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3.6.1 Výrobní úsek 370.11 

Zde jsou prováděny výrobní operace, týkající se opracování odlitků 

na požadované rozměry. K opracování jsou používány mimo jiné číslicově řízené, 

tzv. NC stroje. 

Opracování je prováděno ve dvou fázích výroby. První fáze nastává po převozu 

z NS 330.30 - Čistírna. V této fázi je odlitek hrubován na určitý přídavek dle PKP. 

Opracování se záměrně neprovádí na hotovní rozměr, neboť na kuse musí být 

provedena nedestruktivní kontrola, která má za úkol vyloučit přítomnost materiálových 

vad pomocí MT, UT kontroly. Nezřídka je také ve sporných situacích přistoupeno 

ke kontrole penetrační nebo kontrole prozařování rentgenovým paprskem. Poslední dva 

zmíněné způsoby metody kontroly mohou však být zcela běžně vyžadovány u odlitků, 

které musí splňovat přísné podmínky. Např. odlitky pro vodní elektrárny.  

V případě identifikace některých výše zmíněných vad musí být odstraněny 

v souladu s detailním technologickým postupem. Oprava je nejčastěji prováděna 

vybroušením vadné oblasti „do čista“ a následným zavařením, přičemž musí být 

dodržena teplota náhřevu základního materiálu. Tento postup by z technického hlediska 

nebylo možno aplikovat na hotovním rozměru. Mohlo by dojít k deformaci průměru 

apod. Druhá fáze nastává po provedení veškerých nedestruktivních a rozměrových 

kontrol a konečném tepelném zpracování. Nyní je již odlitek opracován na zákazníkem 

požadovaný rozměr. Po ukončení strojního opracování na požadovanou drsnost 

a rozměry se opět provede rozměrová a nedestruktivní kontrola, tentokrát již konečná 

a obrobek je uvolněn k expedici. 

3.6.2 Expedice 370.90 

Expedici provádí NS 370.90 - Expedice ve spolupráci s externí firmou, 

která zajišťuje konzervaci (ošetření odlitku konzervačním nátěrem), balení a nakládku, 

jenž úzce spolupracuje s oddělením, zajišťující povolování k průjezdům, objednávání 

přepravy, celní proclení apod. V závislosti na informacích, jež tečou z oddělení 

plánování, je prováděno balení a konzervace požadovaným způsobem. Výrobky 

zabalené požadovaným způsobem jsou dále ohlášeny k přepravě. Přeprava může být 
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 a je různorodá, nejčastěji se jedná o silniční, železniční, případně lodní dopravu, 

která je realizována z Mělníka do přístavu Hamburg. Vyskytly se ovšem také případy, 

kdy byla použita přeprava letecká. Odvoz výrobků si zpravidla zajišťuje objednavatel 

na své vlastní náklady.  

Pro zajímavost si nyní uveďme teoretickou časovou náročnost výroby 

dle jednotlivých NS u konkrétního, již zmíněného odlitku válcovacího stojanu. Jedná 

se o vyjádření času v tzv. normohodinách [Nh]. Součet všech normohodin udává 

teoreticky vypočítanou dobu výrobního procesu => 100% celková doba výrobního 

procesu, viz. graf č. 1, tabulka č. 1.  

délka trvání výrobního procesu dle jednotlivých NS

15%

52%

11%

22%

modelárna formovna čistírna obrobna

 
 

graf č. 1 – teoretické časové ohodnocení výroby [%] 
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nákladové středisko výrobní operace normohodiny [Nh] 

modelárna  
výroba nárysu 80 
výroba modelu 831 
výroba jaderníku 0 
útvar Řízení jakosti  8 
popis technologie 16 

 

povrchová úprava 32 
formovna  

výroba jader, separace 36 
výroba formy 38 
nátěr formy 16 
skládání formy 50 
sušení formy 18 
vyčištění formy 16 
odlévání 0 
chladnutí odlitku 96 
uvolnění odlitku 8 

 

vytažení odlitku 8 
čistírna  

upalování vtoků, nálitků 39 
tepelné zpracování (normalizace, 
popouštění) 

60 

oddělení zkušebních bloků 1 
broušení (ručně, andromat) 18A+96 
útvar Řízení jakosti 2 
nedestruktivní kontrola 42 
oprava vad (broušení, drážkování) 94 
výrobní svařování 50 

 

převozy do, z NS 370 – Obrobna 8 
obrobna  

rýsování 48 
opracování 96 
rozměrová, vizuální kontrola 16 
nátěr, konzervace, balení 24 

 

expedice 16 
Σ 1879 

 

tabulka č. 1 – normy spotřeby času výrobních operací dle jednotlivých NS 
 

Celý výrobní proces odlitku se skládá z výše uvedených výrobních operací. 

Normohodiny pro opakující se postupy, jsou uváděny pouze jednou u dané výrobní 

operace, čímž se vyhneme jejich opisování do pozdějších fází výroby. Celková suma 

normohodin pro uvedený odlitek stojanu je sumou čistě teoretickou. Popisuje pouze čas 
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potřebný pro výrobu. Nezohledňuje již časové prostoje způsobené nedostatkem 

pracovních sil, výrobních kapacit či jiných nepředvídatelných jevů (poruchy jeřábů, 

NC strojů, apod.). Abychom získali představu, uvedu nyní u konkrétního odlitku také 

jednotlivé prostoje během výroby. Zaměřím-li se na NS 330.30 - Čistírna zjistím, 

že vlivem nedostatečné kapacity plynových pecí potřebné velikosti došlo k oddálení 

pálení nálitků o 14 dní. Na toto zdržení navazuje opožděné JTZ. Před upalováním 

nálitků je třeba stojan z pece složit. Nedostatečná kapacita plynových pecí nutí vedoucí 

pracovníky vytvářet opatření vedoucí k maximální úspoře času a také energie. Místo 

již složeného stojanu, na kterém se provádí pálení nálitků, je pec naložena odlitkem 

jiným, jehož JTZ je nutno provádět po dobu cca 5dní. Přičtu-li tuto prodlevu, můžeme 

u stojanu již sledovat opoždění oproti termínu o 19 dní. Tyto opoždění na sebe logicky 

navazují a následují další a další časové ztráty. Do hry přicházejí i neočekávané 

problémy jako je  nadměrný výskyt materiálových vad (trhlin, vměstků, atd.). Pakliže 

se nepodaří provést opravy v termínu daném normohodinami, zpoždění termínu stále 

narůstá, s čímž souvisí i velký tlak řídících pracovníků na výrobní oddělení. Požadují 

po výrobě snížení časových ztrát a urychlení výroby v maximální možné míře. Tyto 

vlivy působící na vedoucí pracovníky jednotlivých úseků pak mohou vést 

až k porušování technologického procesu, které může způsobit nejakostní výrobu 

směřující až ke zmetkování daného odlitku. Ukončí-li se část výroby                        

v NS 330.30 - Čistírna, je odlitek expedován do NS 370.11 - Výrobní úsek, 

kde proběhne rýsování, opracování s přídavkem, atd. Nepodařilo-li                                

se v NS 330.30 - Čistírna zmírnit zpoždění způsobené malou kapacitou plynových pecí 

a velkým výskytem vad, je přeneseno dále do výrobního procesu, kde logicky navazuje 

zdržení během rýsování (na rýsovací desce je umístěn odlitek jiný, frézy jsou zaplněny, 

apod.). Vezmeme-li v úvahu i tyto okolnosti, dostaneme z teoretických hodin sumu 

hodin reálných. Vedoucí pracovníci musí počítat i s prostoji, které jsme si uvedli výše 

a tomu přizpůsobit jednotlivé postupy, nápady a inovace, které mohou předcházet nebo 

být přinejmenším užitečným pomocníkem při řešení krizových situací. Jedním 

z možných řešení jak se pokusit zmírnit časové ztráty je návrh jenž uvedu 

v následujících kapitolách. 
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4. Analýza výrobního procesu vybraného výrobku vzhledem 

k možným chybám v technologii výroby a možnosti jejich 

nápravy 

Tuto část bakalářské práce věnuji vyhodnocení výrobního procesu daného 

výrobku vzhledem k přenosu informace a vzájemné komunikace, poukázání na případné 

chyby a navržení způsobu jejich nápravy. Změnovými návrhy bude docíleno 

optimálního stavu.  

4.1. Rozbor a návrh optimalizace výrobního procesu 

Vzhledem k praktickým poznatkům je možno konstatovat, že výrobní proces 

se neobejde bez chyb. Každá chyba v koloběhu odlitků způsobuje ztráty. Jedná 

se o ztráty časové a s tím úzce související ztráty finanční. Nezanedbatelným hlediskem 

je také zbytečné plýtvání lidskými silami. Postupujeme-li systematicky narazíme během 

výrobního procesu na činnosti ne zcela korektní. Zaměřím se zejména na nedostatečnou 

nebo chybějící komunikaci a provázanost informací. Jako řešení vedoucí k odstranění 

tohoto nedostatku se jeví rozšíření funkce firemního serveru, který pomůže sjednotit 

veškeré informace a zajistí jejich dostupnost v rozsahu potřebném pro výrobu.  

Abych mohl efektivně analyzovat výrobní proces, nelze na něj pohlížet jako 

na celek, nýbrž je nezbytné rozčlenit jej do několika fází. Z našeho pohledu se jeví jako 

nejvýhodnější provést členění na jednotlivá NS. Vzhledem k požadovanému rozsahu 

bakalářské práce je nutno vybrat si z uvedených NS pouze jedno a to se pokusit 

analyzovat a následně optimalizovat. Zaměřím se tedy na NS 330.30 - Čistírna.  

4.1.1 Převoz a upalování nálitků 

První chyby můžeme pozorovat již při převozu odlitku z formovny na čistírnu. 

Problémy vznikají především v zimním období, kdy klesá teplota pod 0� C. Vlivem 

nízkých teplot a nedostatečnému, resp. technicky nerealizovatelnému zajištění odlitku 

proti prudkému ochlazení je zapotřebí odlitek po převozu z formovny na čistírnu opět 

nahřát na předepsanou teplotu z důvodu upalování nálitků a zbytků vtokové soustavy. 

Vzhledem k nutnosti opětovného náhřevu vznikají ve výrobním procesu vícepráce 
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a časové prostoje. Nebude-li však dodržena předepsaná teplota pálení, hrozí riziko 

vzniku trhlin vlivem pnutí na nevyžíhaném odlitku zejména v okolí a pod nálitky 

(u odlitků velkých objemů). Jako řešení by se nabízelo odpálit zbytky vtokové soustavy 

a nálitky již na formovně. Ovšem nastávají situace, ve kterých bývá problém přenést 

informaci a zajistit potřebné pracovníky. Informace o tom, že je odlitek připraven 

pro odpálení může být z různých předem neočekávaných důvodu předávána pozdě. 

Jako důsledek špatného přenosu informace vyvstávají problémy, týkající 

se např. nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro tuto činnost (paličů), kteří mezitím 

již byli nasazeni na práci jinou. Dochází ke zdvojení činností. Vyvstává také otázka, 

jak efektivně sdělit všem zodpovědným pracovníkům, za jakých podmínek je potřeba 

upalování provádět.  

Zde mám první příležitost navrhnout a efektivně využít rozšíření serveru 

organizace. Naprostá většina dokumentů a údajů, týkající se výrobního procesu, 

je vytvářena elektronickou cestou na počítači a teprve následně vytištěna. Tyto 

informace však nejsou zcela efektivně distribuovány a využívány. Podaří-li se je 

sjednotit můžeme si slibovat vyšší efektivitu jejich využití a dosažení lepšího 

procesního řízení organizace. 

Pro účelnou aplikaci navrhovaného rozšíření využiji již vytvořeného serveru 

organizace – vit. Serve 358. Daný server nyní slouží zejména jako „výměník“ dat 

o nadměrných velikostech, které nelze distribuovat pomocí e-mailové pošty. Taktéž 

slouží jako informační server obsahující vnitropodnikové normy, které jsou zde volně 

k nahlédnutí.  Navrhuji  server rozšířit o adresář, jehož stromová struktura 

(viz příloha č. 7) bude tvořena jednotlivými, vhodně nazvanými hierarchicky 

uspořádanými složkami a podsložkami, do kterých budou vkládány výrobní dokumenty 

týkající se dané problematiky. V rámci tohoto rozšíření je také nezbytné zabývat 

se nejen otázkou struktury tohoto adresáře, ale také otázkami pravomoci jednotlivých 

pracovníků, zabezpečením a integritou dat. Těmito náležitostmi, souvisejícími úzce 

s plnohodnotným provozem serveru se budu mimo jiné zabývat v následujících částech 

textu. 

Nyní se vrátím k problému týkajícího se upalování nálitků a zbytků vtokové 

soustavy. Jak již bylo uvedeno zde je nutno zajistit včasný a přesný  přenos informace. 

Toto bude umožněno prostřednictvím navržené struktury serveru - vit. Serve 358. 
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Prostřednictvím serveru získají pracovníci zodpovědní za prováděnou činnost informace 

včas. Tímto lze v některých případech zamezit předčasnému převozu odlitku mezi NS 

a opětovnému náhřevu či nedostatku pracovních sil. 

Na daném serveru vytvořím tedy složku nazvanou „EFEKTIVITA“ . Tato složka 

bude zastřešovat ostatní členění podsložek skýtající dané výrobní dokumenty, 

které budou průběžně vkládány, resp. aktualizovány. Složka bude tvořit jakýsi obal 

navrženého rozšíření. Do této složky nyní vytvořím podsložku, pojmenovanou názvem 

vystihujícím danou problematiku, tedy „výrobní dokumenty“ . Do této složky budou 

následně vkládány interní výrobní dokumenty související s danou výrobní operací.  

Každá výrobní operace souvisí s interními dokumenty výrobce, které slouží 

zejména pro předávání informací, určení pracovních kroků a kontrole provedených 

činností. Zajistím-li vhodnou provázanost informací, dosáhnu rozšíření funkce daného 

serveru, které bude přispívat k efektivnímu přenosu informací. Jak jsme uvedli, postup 

při odpalování nálitků a vtoků se řídí interním dokumentem nazývaným kontrolní 

a technologický postup čistírny. Za vystavení KTPČi nese zodpovědnost pracovník 

technologické přípravy výroby. Vloží-li pracovník TgPv právě vystavený výrobní 

dokument - KTPČi do složky „výrobní dokumenty“, učiní první krok pro efektivní 

šíření informací. Podmínkou je, aby byl dokument vložen do složky 

„výrobní dokumenty“ ihned po jeho vystavení.  

KTPČi by ovšem byl zcela nepoužitelný, pokud bych nezřídil přístup 

pracovníkům, kteří z KTPČi informace čerpají. Rozliším tedy různá práva přístupu 

(viz příloha č.8). Osobám, zodpovědným za údaje uvedené v KTPČi, umožním přístup 

plný, tzn. čtení i zápis. Pracovníkům, kterým dokument slouží jako podklad pro práci, 

avšak nemají právo do něj zasahovat a cokoliv měnit, umožním pouze právo čtení. 

Díky přístupu na server získá mistr daného nákladového střediska potřebné informace 

s dostatečným časovým předstihem. Má tedy možnost připravit potřebné podmínky 

k provedení práce.  

Pro výrobu je také nezbytný dokument nazývaný pracovně kontrolní postup. PKP 

je rovněž vytvářeno pracovníky TgPv. PKP doprovází odlitek během celého životního 

cyklu týkajícího se výroby, tzn. až do doby expedice. Obsahuje jednotlivé výrobní 

kroky počínaje výrobou modelu a expedováním hotového odlitku konče. Součástí 
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každého PKP je také povinnost ztvrdit provedení každé operace podpisem zodpovědné 

osoby včetně údajů, týkající se běhu výroby (doba lití, teplota pálení, apod.). Z výše 

uvedeného vyplývá, že daný dokument je během výroby nepostradatelný, proto se jeví 

jako vhodné jeho šíření elektronickou formou. V případě distribuce PKP přes navržené 

rozšíření serveru bude dostupný včas a na více místech zároveň, odpadnou časové 

prostoje, týkající se předávání PKP mezi jednotlivými středisky a pracovníky. V případě 

PKP uplatním stejný postup jako v předchozím případě. Využiji serveru vit. Serve 358 

a PKP  bude taktéž vkládáno do podsložky nazvané „výrobní dokumenty“ . 

4.1.2. Jakostní tepelné zpracování 

Po očištění a odpálení přebytečných součástí odlitku přichází fáze tepelného 

zpracování. I zde se nacházejí nedostatky, které je možno odstranit, a to zejména 

zlepšením přenosu informací. Nezřídka nastává časová tíseň (vlivem nepředvídatelných 

situací), JTZ je třeba provést v co nejkratším termínu a potřebné podklady nemusí být 

vždy k dispozici s plánovaným předstihem. Tomuto problému se vyhneme, využijeme-li 

předcházejícího návrhu. Režim tepelného zpracování je vystavován pracovníkem TgPv 

a je uveden v KTPČi. Z dříve uvedeného vyplývá, že daný výrobní dokument, 

tedy KTPČi se již nachází v určité složce na daném serveru. Systém je k dispozici 

mistrům daného úseku tzv. on-line. On-line přístup umožní včasnou přípravu 

na očekávané výrobní kroky, resp. upřesnit podmínky a požadavky kladené na danou 

výrobní operaci. Dotazované osoby budou moci okamžitě reagovat. Vyhneme 

se zejména časovým prostojům, ale také hádkám a nervozitě vznikající na základě 

špatného nebo opožděného přenosu informací.  

4.1.3. Zkoušení mechanických vlastností materiálu 

Následující zlepšení vidím v oblasti zkoušení mechanických vlastností 

materiálu. Zkoušení materiálových vlastností je prováděno ze vzorku materiálu, 

který je odebírán z tzv. zkušebních bloků. Zkušební bloky, určené pro zkoušení 

v akreditované zkušebně, jsou součástí odlitku. Oddělení zkušebních bloků je možno 

provést až po JTZ a uvolnění přejímacím pověřencem. Jsou-li zkušební bloky uvolněny 

ke zkoušení a odděleny od odlitku, mohou být převezeny do akreditované zkušebny 

mechanických vlastností materiálu. Samotnému převozu zkušebních bloků předchází 

dosti těžkopádný proces, který se pokusím popsat a rozebrat – viz níže.  
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Celý proces, počínaje uvolněním zkušebních bloků ke zkoušení materiálových 

vlastností až po samotné vystavení zkušebního protokolu, se skládá z mnoha souvislostí 

a mezilidských interakcí, které jsou ne vždy zcela optimální a taktéž ne vždy vedou 

k požadované shodě. Pokusme se na daný proces podívat podrobněji. Zde popíšu sled 

činností v něm probíhajících.  

Samotný proces začíná v momentě kdy jiný výrobní proces, konkrétně tepelné 

zpracování, končí. Po JTZ je odlitek vytažen z žíhací pece, probíhá ochlazování 

za pomocí vzduchu, případně ventilátoru a vodního mlžení. Zkušební bloky jsou dosud 

nedělitelnou součástí odlitku. Odebrány mohou být až v případě zchladnutí odlitku 

na danou teplotu a uvolnění přejímacím pověřencem zákazníka. Zkušební bloky jsou 

oddělovány upalováním za pomocí kyslíku. Dále jsou označeny identifikačním číslem 

shodným s číslem odlitku, tzv. běžným číslem odlitku. Dosud zmíněné činnosti spadají 

do kompetence mistra daného úseku 330.30 - Čistírna. Nyní je třeba vypsat 

pro zkušební personál požadavek na zkoušení, určit mezní hodnoty materiálu, udělit 

zkušebnímu bloku číslo zkoušky. Tyto činnosti již spadají do pracovní náplně 

pracovníka ÚŘJ a oddělení přejímky.  

Jak bylo uvedeno výše, mistr 330.30 - Čistírna je povinen označit zkušební blok 

identifikačním číslem, připravit k naražení čísla zkoušky a předat informaci o stavu 

zkušebního bloku pracovníkovi řízení jakosti. Pracovník ÚŘJ informuje oddělení 

přejímky. Do náplně pracovní činnosti pracovníka přejímky spadá mimo jiné vystavení 

zkušebního listu (viz příloha č.9) k danému odlitku a povinnost vést evidenci 

o výsledcích zkoušení materiálu. Na základě informací pracovníka ÚŘJ udělí pracovník 

přejímky zkušebnímu bloku číslo, pod kterým bude veden během zkoušky, tzn. číslo 

zkoušky. Fyzicky blok označí razidlem s odpovídajícím číslem. Poté předá mistrovi 

zkušební list, s určením požadovaných vlastností materiálu, které musí daný materiál 

splňovat. Mistr na základě zkušebního listu objednává odvoz zkušebních bloků 

do akreditované zkušebny. Zkušební bloky jsou zároveň se zkušebním listem předány 

zkušebnímu personálu. Poté jsou podrobeny zkoušení. Výsledné hodnoty jsou zapsány 

do zkušebního protokolu (viz příloha č.10), který je zaslán zpět na oddělení přejímky. 

Pracovník přejímky je povinen vyhodnotit, resp. porovnat dosažené hodnoty 

s hodnotami požadovanými. V případě vyhovujících výsledků uvolní odlitek dále 
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do výroby, v opačném případě je informováno oddělení TgPv. TgPv rozhodne o dalším 

postupu a informaci předá zodpovědným pracovníkům.  

Již na první pohled se tento postup jeví jako složitý a těžkopádný. Vzhledem 

k oběhu dané informace přes několik lidí dochází k přirozenému zpoždění. Mohou také 

nastat situace, ve kterých je vznikající informační šum tak velký, že dochází 

ke zkreslení informace, což považuji za zcela nepřípustné. Jako řešení se nabízí 

zjednodušení přenosu informace pokud možno bez zbytečných mezičlánků tzn. přímo 

od odesílatele k příjemci. Toto lze opět realizovat skrze navržené rozšíření struktury 

serveru.  

Na serveru vit. Serve 358 bude vytvořena podsložka s názvem „mechanické 

zkoušení“. Přístup udělím pracovníkům oddělení přejímky, řízení jakosti, technologie, 

obchodnímu oddělení, zkušební laboratoři a mistrům 330.30 - Čistírna. Jak již bylo 

uvedeno také zde bude nutno zachovat jistou integritu a ochranu dat, proto opět rozliším 

práva přístupu k jednotlivým výrobním dokumentům. Ve složce „mechanické zkoušení“ 

je vnořena podsložka nazvaná „odlitky“ . Podsložka „odlitky“ bude obsahovat předem 

připravené formuláře (viz příloha č.11). Formulář bude vytvořen ve Wordu. Ponese 

informaci o každém odlitku, který prochází režimem tepelného zpracování (název 

odlitku, běžné číslo, číslo zakázky, číslo tavby, datum začátku a ukončení JTZ, atd.). 

Veškeré dostupné údaje vyplní mistr na základě PKP, které nalezne v podsložce 

„výrobní dokumenty“ okamžitě při nakládce odlitku na plynovou pec. Postupné 

doplňování informací dříve neznámých, (např. průběh JTZ) a jejich aktualizaci bude 

provádět v součinnosti s okamžitým stavem výrobního procesu. Formulář vytvořený 

v aplikaci Microsoft Word bude uživatelsky „přítulný“ i lidem s menší znalosti práce 

na PC. Všem pracovníkům zainteresovaným do výrobního procesu je umožněno zjištění 

údajů s odlitkem v této fázi výroby souvisejících a to vše s dostatečným předstihem, 

bez zbytečné komunikace. Taktéž odpadá potřeba mezičlánku v podobě pracovníka 

ÚŘJ, který zprostředkovával vazbu mezi NS 330.30 - Čistírna a oddělením přejímky. 

 Vzhledem k situaci, která díky rozšíření serveru nastává, je umožněno 

pracovníku oddělení přejímky vystavit relativně nezávisle na požadavku                

mistra 330.30 - Čistírna zkušební list odlitku. Vytvořím tedy podsložku nazvanou 

„zkušební listy“ . Zde budou vkládány zkušební listy. Složka bude využívána zejména 

oddělením přejímky, které bude zodpovědné za vložení zkušebního listu. Dále mistry, 
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kteří na základě vystaveného zkušebního listu zajistí převoz zkušebních bloků 

a v neposlední řadě samotnou zkušebnou mechanických vlastností. Zkušebna 

dle požadavků uvedených v zkušebním listě provede zkoušku materiálových vlastností. 

Výsledky této zkoušky musí být dokládány. Akreditovaná zkušebna je oprávněna 

vystavit zkušební protokol s dosaženými hodnotami. Vytvořím tedy složku nazvanou 

„zkušební protokoly“ . Do této složky zajistím možnost vkládání zkušebních protokolů 

v elektronické podobě (formát xls, pdf). Vloží-li oprávněný pracovník zkušeben 

vystavený zkušební protokol do této složky, umožní okamžitě a efektivně reagovat 

pracovníkům přejímky a technologické přípravy výroby na případné neshody, týkající 

se dosažených hodnot zkoušeného materiálu.  

Nezávisle na zkoušení materiálových vlastností probíhají další výrobní operace. 

Vrátím-li se k těmto operacím, dostaneme se k výrobnímu kroku nazývaného tryskání. 

Tryskání slouží k usnadnění úpravy povrchu jinak než za pomoci lidských rukou. 

Tryskání je přípravou povrchu pro NDT zkoušení. Je-li povrch řádně připraven 

a projde-li vizuální kontrolou, je možno provést zkoušení odlitku za pomocí 

nedestruktivních metod. 

4.1.4. Nedestruktivní zkoušení 

Dříve než je odlitek předložen pracovníkům nedestruktivního zkoušení, musí být 

na tuto činnost vystaven požadavek. Požadavek, resp. požadavkový list vystaví 

pracovník ÚŘJ. V požadavku je specifikováno, dle jakých podmínek a v jakém rozsahu 

má být daný odlitek zkoušen. Rozsah zkoušení je stanoven výrobní dokumentací 

a podmínkami dodanými objednavatelem. K tomu, aby pracovník ÚŘJ získal potřebné 

informace, musí požadovat výkres, podmínky dodavatele a předběžný návrh smlouvy 

(PNS). Veškerá zmíněná dokumentace by měla dorazit na útvar Řízení jakosti během 

tzv. kolečka. Vyskytují se ovšem případy, kdy na oddělení ÚŘJ požadované dokumenty 

dorazí s nepřípustným zpožděním nebo vůbec. V takových situacích pak nastávají 

nesrovnalosti v mezilidských vztazích a to zejména mezi pracovníky VTC, ÚŘJ, TgPv, 

čímž bývá narušena stávající pozitivní firemní kultura. Mezi další nezanedbatelné 

aspekty patří vznik časových prodlev, které často souvisejí s finančními vícenáklady. 

Časové prodlevy jsou přímo úměrné době, která uběhne při vyjasňování si požadované 

práce mezi jednotlivými výrobními úseky. Zmíněné finanční vícenáklady jsou 
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způsobené prostoji strojů, čekající na plánované opracování odlitku, resp. následným 

čekáním výrobku na volnou kapacitu stroje.  

Pokud do rozšířené struktury serveru vytvořím složku nazvanou „NDT“ , do které 

bude možné vkládat výrobní dokumentaci týkající se zmíněné výrobní operace 

nedestruktivního zkoušení, tzn. podmínky pro výrobu, výkresy a PNS 

(vše formát pdf) již při jejich schválení, zamezím výše uvedeným problémům ve výrobě 

a neshodám mezi pracovníky. Veškeré potřebné dokumenty budou dostupné včas 

a na jednom místě, což zjednoduší vyhledávání souvisejících informací.  

Pro každý odlitek, který je podroben nedestruktivnímu zkoušení, je nutno znát 

a mít k dispozici všechny zmíněné dokumenty, proto se zde jeví jako výhodné vytvořit 

ve složce nazvané „NDT“ jednotlivé podsložky označené názvem daného výrobního 

dokumentu (výkresy, PNS, výrobní podmínky). V každé z uvedených složek nalezneme 

odpovídající výrobní dokument pro přehlednost označený názvem  a běžným číslem 

odlitku. Do těchto podsložek bude k příslušnému odlitku přiložen každý z uvedených 

dokumentů. Plný přístup zřídím pouze pro pracovníky obchodního oddělení, do jejichž 

kompetence spadá vydání podmínek pro výrobu. Zbývající oddělení                        

(ÚŘJ, 330.30 - Čistírna, TgPv, VTC) dostanou pouze přístup pro čtení. Tím bude 

zamezeno případným nesrovnalostem, které by mohly vzniknout případnou 

neoprávněnou změnou znění dohodnutých podmínek. Pracovník ÚŘJ získá dostatek 

času pro obeznámení se s podmínkami, prostudování výkresu a vystavení 

požadavkového listu. Možnost prostudování a ujasnění si výrobních podmínek skýtá 

server také všem ostatním zainteresovaným pracovníkům. 

Jak již bylo zmíněno, každý odlitek je doprovázen několika výkresy 

(slévárenský, opracování, zkoušení). Všechny výkresy jsme schopni díky rozšířené 

struktuře serveru již v této fázi výroby plně využívat. Pro výrobní                         

operace NS 330.30 - Čistírna nás zajímá pouze výkres slévárenský a výkres zkoušení. 

Na výkrese slévárenském jsou uvedeny technologické přídavky, nákres rozmístění 

nálitků, chladičů, vtoků, čepů, zkušebních bloků. Dále slouží mistrům pro rozlišení 

ploch surových a ploch určených pro opracování. Plochy je nutno rozlišit vzhledem 

k vizuální kontrole. Ta je prováděna v této fázi pouze na plochách surových. Plochy 

opracované není nutno brousit – využijeme strojního opracování – lidská práce bude 



 44 

ušetřena. Výkres znázorňující plochy pro zkoušení je důležitý zejména pro pracovníky 

ÚŘJ a VTC. Na základě tohoto výkresu je vystaven požadavek pro NDT zkoušení.  

Pracovník ÚŘJ na základě dostupnosti všech výše uvedených výrobních 

dokumentů vystaví požadavkový list. Zde specifikuje požadovaný rozsah zkoušení 

a platnou zkušební normu. V závislosti na vystavení požadavku jsou pracovníci VTC 

povinni provést předepsané nedestruktivní zkoušení odlitku. Požadavkový list rovněž 

bude vkládán na daný server. Díky možnosti vystavit a distribuovat požadavkový list 

v elektronické podobě, dojde ke zjednodušení komunikace mezi oddělením ÚŘJ a VTC. 

Vystavený požadavkový list pracovník řízení jakosti vloží do složky nazvané 

„požadavkové listy“. Každý z požadavkových listů bude pro snadnou orientaci 

označen názvem a běžným číslem odlitku. Na základě takto vystaveného 

požadavkového listu provedou pracovníci VTC nedestruktivní zkoušení odlitku. 

Požadavkový list bude ve formátu doc. Díky uvedenému formátu bude zajištěna snadná 

editace daného dokumentu. V případě nejasností, týkající se požadovaného 

resp. předepsaného zkoušení, existuje také možnost nahlédnout do dokumentů 

souvisejících s výrobou, které jsou umístěny rovněž v této složce.  

Praxe je taková, že zkoušení u velkých odlitků není možno provést v jedné 

nerozdělené fázi. Odlitek je nutno rozčlenit na pomyslné plochy, které budou zkoušeny 

nedestruktivní metodou v závislosti na rozsahu vad a poloze odlitku (sto a více tunový 

odlitek nelze neustále otáčet). Pracovník VTC je povinen o průběhu zkoušení vést 

evidenci, dále informovat mistra dané směny a pracovníka ÚŘJ o provedené práci, 

proto je nutné, aby mohl do požadavkového listu zapisovat. Zápis bude umožněn díky 

příslušným právům přístupu a vhodně zvolenému formátu dokumentu. Pracovník 

zde zapíše provedenou práci (rozsah a přibližný počet vad). Zápis  bude následně sloužit 

mistrovi 330.30 - Čistírna jako informace o rozsahu vad a zároveň jako podklad 

pro opravu vad. Pracovník ÚŘJ vede díky záznamům v požadavkovém listě evidenci 

vad pro případné změny v technologii. Složka bude přístupná i oddělení TgPv, 

které může v závislosti na zjištěných okolnostech operativně reagovat, komunikovat 

s pracovníky VTC (kde byly vady, jak hluboké, atd.), provést fotodokumentaci vhodně 

doplňující náčrt vad, případně změnit technologii následujících odlitků stejného modelu. 

Postup kontroly, zaznamenávání vad a jejich oprava se opakuje až do doby, 

než je odlitek vyzkoušen v požadovaném rozsahu bezezbytku a všechny vady jsou 
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tzv. čisté (bez NDT vad). Ukončení prací zapíše pracovník VTC do požadavkového 

listu s odpovídajícím vyjádřením (vyhovuje, nevyhovuje).  

4.1.5. Náčrt vad 

Po ukončení NDT je povinností pracovníka ÚŘJ zaznamenat vybroušené vady 

do náčrtu vad . Uvádí se rozmístění a rozměry (šířka, výška, hloubka) vad. Náčrt 

je odeslán obchodnímu oddělení, které jej posílá zákazníkovi k akceptování navržené 

opravy (rozbroušení, zavaření, apod.). Před samotným navržením způsobu opravy 

je nezbytné jednotlivé vady vyhodnotit. Na základě vyhodnocení je stanoveno 

rozhodnutí o způsobu jejich opravy. Tehdy je náčrt vad požadován také oddělením 

TgPv, mistry, kteří ponesou zodpovědnost za průběh následné opravy a oddělením 

přejímky, které bude komunikovat s přejímacím pověřencem zákazníka během samotné 

přejímky odlitku. 

K usnadnění této komunikace využiji uvedeného serveru.  Pracovník ÚŘJ vloží 

svůj náčrt (řádně označený názvem a běžným číslem odlitku) do složky nazvané 

„náčrty vad“ . Vytvořím odpovídající přístupová práva pro tuto složku. Každý z výše 

zmíněných pracovníků získá možnost náčrt si prohlížet, resp. vytisknout. Samotná 

možnost editace připadne pouze pracovníku s plným právem přístupu jenž umožňuje 

i zápis. Náčrty vad budou tedy k dispozici včas bez zbytečných komplikací s jejich 

předáváním mezi odděleními. 

Náčrty vad jsou zakreslovány do zjednodušených 3D pohledů daného odlitku. 

3D nákresy jsou zhotoveny v programu Solid Edge, který umožňuje 3D modelování. 

Daný pohled lze pomocí vhodného prohlížeče (Solid Viewer) libovolně natáčet a volit 

nejvhodnější úhel pohledu. Vytvoření nákresů odlitku spadá do kompetence pracovníka 

TgPv. Takto vytvořené nákresy odlitku je zapotřebí zprostředkovat pracovníkům 

oddělení ÚŘJ (NS 330.30 - Čistírna, 370.11 - Výrobní úsek), kteří provádí zakreslení 

výbrusů. Vytvořím složku „nákresy tělesa“. Zde bude pracovník TgPv vkládat 

vytvořené nárysy. Každý z nárysů bude pro přehlednost označen názvem a běžným 

číslem daného odlitku. Jako nejvhodnější varianta se jeví provádět modelovaní tělesa 

již během výroby odlitku na formovně, tak bude nákres k dispozici včas. Podmínkou 

pro efektivní využití všech možností, které 3D nákresy skýtají, je instalace prohlížeče 

Solid Viewer.  
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4.1.6. Dokument související s opravami  

Viz dříve uvedené, musí být před opravou k dispozici schválení opravy 

zákazníkem. Je-li postup opravy schválen, musí být vystaven dokument stanovující, 

jakým postupem bude oprava provedena. Jedná se o interní dokument nazvaný detailní 

technologický postup. DTP vystavuje oddělení TgPv. DTP slouží pracovníkům 

zodpovědným za postup opravy, dodržení požadovaných podmínek a použitých 

materiálů. I zde se jeví výhodné vést jej v elektronické podobě, čímž bude zaručena 

dostupnost DTP na více odděleních zároveň (TgPv, mistrovi dané směny, ÚŘJ). 

V DTP jsou jednotlivé operace stvrzovány podpisem, na serveru zavedeme možnost 

elektronického podpisu. Vytvořím tedy podsložku „DTP“  skýtající tento dokument. 

Po provedení všech oprav vyvstává potřeba opětovné kontroly nedestruktivní 

metodou. V tomto případě se jedná pouze o kontrolu opravených míst. Postup objednání 

NDT a jeho průběh je shodný s postupem předchozí kontroly. Použiji tedy i stejný 

způsob zápisu ne server. Po vyhovujícím výsledku nedestruktivního zkoušení je odlitek 

expedován do NS 370.11 - Výrobní úsek. 

4.1.7. Ohlášení odlitku k převozu  

Uvolnění odlitku provádí pracovník ÚŘJ, který vystaví ohlašovací list 

(viz příloha č.12). Ohlašovací list může být vystaven pouze na základě vyhovujícího 

stavu odlitku, tzn. vyhovující povrch, vyhovující vlastnosti materiálu, byla-li provedena 

nedestruktivní kontrola s vyhovujícím výsledkem atd.. Všechny tyto informace v této 

fázi již lze získat z uvedeného serveru. V ohlašovacím listu jsou zpravidla uváděny 

mimo identifikační údaje odlitku také požadované operace v NS 370 - Obrobna. 

Nezřídka dochází k selhání lidského faktoru a ohlašovací list se během převozu odlitku 

ztratí. Tomu předejdeme, povedeme-li ohlašovací listy v elektronické podobě, 

a taktéž je budeme ukládat na server do složky k tomu určené. Vytvořím tedy složku 

nazvanou „ohlašovací listy“. Taktéž stanovím příslušná přístupová práva 

pro pracovníka ÚŘJ, který zodpovídá za vystavení ohlašovacího listu ve středisku 

330.30 - Čistírna a taktéž pro oddělení ÚŘJ střediska 370.11 - Výrobní úsek. Přístupová 

práva udělím také pracovníkům expedice, dopravy, mistrům čistírny. Zajistím 

tím včasnou dostupnost informací a eliminuji možnost selhání lidského faktoru.  
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4.1.8. Postup opakujících se výrobních operací 

NS 370 - Obrobna a výrobním operacím tam prováděným se vzhledem 

k omezenému rozsahu práce nemůžu věnovat. Přesuneme se tedy                               

zpět do NS 330.30 - Čistírna. Odlitek zde již přichází hrubovaný na daný rozměr. Nyní 

je nutno provést kontrolu opracovaných ploch, provést opravu případných vad a provést 

závěrečné tepelné zpracování. Postup zkoušení a oprav se v ničem neliší od postupu 

zkoušení a oprav surových ploch. Nejprve je provedena vizuální kontrola, oprava 

vizuálních vad, objednání NDT, zkoušení, oprava vad, náčrt výbrusů, schválení postupu 

opravy zákazníkem, oprava výbrusů a závěrečné JTZ. Vše je doprovázeno výrobními 

dokumenty PKP, DTP, svářecí deník, náčrt vad, atd. Na všechny kroky výroby lze 

aplikovat výše popsané rozšíření serveru vit. Serve 358. Po dokončení všech výrobník 

kroků je odlitek expedován zpět do NS 370.90 - Expedice k závěrečné konzervaci 

a následné expedici. 

4.2. Zhodnocení přínosů a stanovení omezení 

Výše popsané rozšíření serveru umožní snadné a včasné získání přesných 

informací, povede ke zkrácení prostojů ve výrobním procesu, zabrání informačnímu 

šumu při přenosu informace prostřednictvím několika mezičlánků, zamezí vzniku 

víceprací a finančním ztrátám, posílí pozitivní firemní kulturu. Ovšem aby byl popsaný 

server tzv. „interaktivní“ a nesloužil pouze jako shromaždiště dat, je nutno ošetřit 

automaticky generované upozornění při vložení jednotlivých dokumentů na daný 

server. Otázku automaticky generovaného upozornění můžeme realizovat několika 

způsoby. Jako nejvhodnější se jeví alternativa, ve které je uživatel serveru 

vit. Serve 358 upozorněn na změnu v jednotlivých složkách automaticky generovanou 

zprávou prostřednictvím e-mailu. Jakmile dojde ke změně v jakékoliv složce, 

bude vygenerován e-mail, obsahující upozornění na změnu v dané složce. Pro snadnější 

orientaci uživatele bude e-mail obsahovat v průvodní hlavičce název složky, 

resp. podsložky, ve které byly změny provedeny. Informace o druhu provedené změny 

ponese již samotný text e-mailu. Tyto e-maily budou rozesílány na již předem 

definované uživatele serveru. Nedílnou součástí procesu rozšiřování firemního serveru 

je povinnost organizace také vést příslušnou dokumentaci, která vymezí jednotlivá 

práva vztahující se k jeho využívání. Celý návrh sebou ovšem nese úskalí, které spočívá 
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v současné nemožnosti omezit či zcela zabránit vedení dokumentace v papírové podobě, 

neboť současné technické podmínky firmy, a to i přesto, že VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. patří ke světové špičce ve svém oboru,  neumožňují přístup 

k informaci v elektronické podobě každému zaměstnanci. Každý pracovník zasahující 

do výrobního procesu by musel být vybaven zařízením, umožňující přístup k datům 

v elektronické podobě – touchscreen, apod. Dané rozšíření jsem navrhl také s ohledem 

na možnost bezproblémového získávání dat budoucím vnitropodnikovým informačním 

systémům. Využití serveru může být v podstatě neomezené a postupnému navyšování 

datové základny a implementaci dalších výrobních dokumentů nic nebrání. 

V souvislosti se záměry vedení organizace zakoupit otevřený informační systém 

sjednocující veškeré útvary v rámci organizace, lze rozšíření serveru dále použít jako 

datovou základnu právě pro uvažovaný komplexní informační systém organizace. 
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5. Závěrečné zhodnocení 

Celá práce byla rozložena do několika částí. V první, ryze teoretické části, 

jsem se zaměřil na nastudování a popsání odborné literatury, postupů a pravidel 

vedoucích k optimalizaci výrobních procesů. Následující, již praktická část se zaměřuje 

na výrobní proces vybraného výrobku ve strojírenské organizaci VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. Cílem této práce bylo vybraný výrobní proces popsat, vyhodnotit, 

poukázat na případné chyby ve výrobním koloběhu. Následně tyto chyby analyzovat 

a navrhnout řešení, které povede ke zlepšení okamžitého stavu.  

 Výrobní proces, kterým jsem se v této práci zabýval, sestává z mnoha výrobních 

operací a mezilidských interakcí, jejichž celkový rozsah a složitost lze v této rozsahem 

omezené práci jen těžko popsat. Zaměřil jsem se tedy na to, jak ve výrobním procesu 

dosáhnout zlepšení v oblasti koordinace výroby pomocí efektivního přenosu informací.  

Hlavním přínosem pro navrhovaná řešení byly znalosti a zkušenosti získané 

studiem na VŠB-TU Ostrava a také samotnou praxí ve VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s., díky které mi bylo umožněno během analýzy výrobního procesu 

dostat a zaměřit se až na samotné jádro problému. Nezapomínejme však ani na znalosti 

teoretické a odbornou literaturu jejímž prostřednictvím bylo dosaženo konečného 

návrhu na optimalizaci výrobního procesu s cílem zlepšení přenosu informace.  

Shrneme-li zjištěné poznatky, které jsem získal podrobným studiem výrobního 

procesu, dostaneme výrobní proces obsahující informační šum, zdlouhavý a opožděný 

přenos informace.  

Výrobek v rámci celého výrobního procesu prochází několika, 

na sebe navazujícími, výrobními středisky. Současně s výrobkem „putují“ přes 

jednotlivá výrobní střediska také „životně“ důležité informace vztahující 

se ke konkrétní fázi výrobního procesu. Nejsou-li tyto informace předány včas 

nebo dojde-li k jejich zkreslení, nastávají problémy spojené s plněním stanovených 

parametrů výrobního procesu (vícepráce, vícenáklady, nejakostní výroba). Praxe 

ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. ukázala, že žádný výrobní proces 

se bez těchto chyb neobejde, a proto je neustále nutno zvyšovat účinnost, efektivitu 

a spolehlivost daného výrobního procesu.  
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Jako řešení jsem navrhl rozšířit server organizace. Rozšířením serveru a jeho 

zpřístupněním všem, do výrobního procesu zainteresovaným oddělením, dosáhneme 

včasného a přesného přenosu informace. Server byl rozšířen o soubor jednotlivých, 

hierarchicky uspořádaných, vhodně nazvaných složek a podsložek. Do každé složky 

resp. podsložky jsou umístěny jednotlivé výrobní dokumenty, týkající se právě 

probíhající části výroby. Pracovníkům zodpovědným za vedení a využívání těchto 

položek byl vytvořen přístup na server, čímž dostali možnost využití navrženého 

rozšíření. Abych zamezil možnosti zneužití nebo pozměnění jednotlivých výrobních 

dokumentů, rozlišuji jednotlivé druhy přístupů. Pracovníci s plným právem přístupu    

(r-read, w-write) jsou odpovědni za autorizaci a publikování jednotlivých výrobních 

dokumentů na serveru. Publikované dokumenty jsou k dispozici pracovníkům 

s přístupem omezeným pouze na položku read (čti). Tito nemají právo jakkoli 

již zveřejněný dokument měnit. Otázka automatického upozornění byla ošetřena 

variantou, ve které je uživatel informován o změnách v jednotlivých složkách serveru 

automaticky generovanou zprávou prostřednictvím e-mailu.  

Prostřednictvím rozšíření struktury serveru odpadají tedy problémy s nepřesným 

nebo pozdním předáním požadovaných informací. Včasný přenos informace umožní 

zamezit výrobním prostojům a následným ztrátám jak časovým tak finančním. Pomáhá 

posilovat pozitivní firemní kulturu. Zvýší účinnost interní komunikace v rámci 

společnosti, zajistí lepší interpersonální vazby a vztahy pracovníků, které následně 

pomáhají zvyšovat pocit sounáležitosti s firmou.  

Návrh rozšíření struktury firemního serveru je formulován tak, aby při zavedení 

do praxe pomohl zdokonalit výrobní proces, nebyl finančně náročný a byl přístupný 

jakémukoliv uživateli i bez rozsáhlých znalostí práce na PC. Celková koncepce se snaží 

maximální měrou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy ve stále 

se rozrůstajícím konkurenčním prostředí a stále tvrdším konkurenčním boji. Závěrem 

mohu konstatovat, že vytýčeného cíle bylo dosaženo, neboť řešení, které jsem navrhl 

se setkalo s kladným přístupem vedení společnosti a s velkou měrou pravděpodobnosti 

realizace v blízkém časovém horizontu. 
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