
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

 

Tato diplomová práce pojednává o optimalizaci výrobního procesu v závěsovém galvanickém 

zinkování ve společnosti OSTROJ a.s. 

Diplomová práce řeší současný stav v procesu výroby galvanického zinkování a následně také 

navrženou optimalizaci popsaného procesu. 

Aplikací závěrů této práce je možné dosáhnout snížení taktu výrobní linky, zvýšení kapacity a 

dosáhnout zvýšení tržeb. 
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ABSTRACT 

This graduation theses discourses about optimalization of the production process in the zinc 

coating in the company OSTROJ a.s. 

The graduation theses solves current situation in the manufacturing process of the zinc coating 

and consequently describes the optimalization of the process. 

By the application of the work´s conclusions is possible to reduce tact of the production line, 

increase capacity and achieve incereased sales. 
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Úvod 

 

 

 

Poskytovatelé galvanického zinkování jsou v současné době vystaveni velkému tlaku ze 

strany zákazníků na snižování cen.  

V regionu severní Moravy již existuje okolo pěti významných galvanoven. Jedná se jak o 

velmi moderní podniky s novými výrobními linkami i novými, ekonomicky řešenými halami, 

tak i o výroby dlouholeté a někdy i za hranicí životnosti výrobních linek. Jedno ale mají 

společné a tou je velmi podobná cenová úroveň, kterou nabízejí svým zákazníkům.  

 

Jelikož nejsme schopni ovlivnit velikost van a mnohdy ani počet výrobků na galvanickém 

závěse, musíme hledat další možnosti, jak snižovat náklady.  

 

Výroba na galvanovně OSTROJ a.s. je již restrukturována co se týká počtu zaměstnanců, 

nabízí se další okruhy, kde hledat možné úspory či způsoby zlepšení, které povedou 

k efektivnějšímu způsobu výroby a snížení „vícepráce“, které zvyšují firemní náklady. 

 

Ve své práci se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu v závěsovém zinkování.  

Cílem mé práce je navrhnou a vyhodnotit nový postup přípravy výrobků před procesem 

zinkování. Navržený postup by měl přinést zefektivnění samotné výroby, což sebou přináší 

zvýšení výrobní kapacity a snížení počtu neshodných výrobků. Upraveným způsobem výroby 

můžeme taktéž docílit navýšení tržeb i zisku.  

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

1. Teorie výroby 

 

Výrobou rozumíme podnikovou funkci. Jedná se především o proces s cílem přeměny 

výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) na výsledný produkt. Do procesu výroby řadíme 

nejen samotnou výrobu, ale i technickou přípravu výroby a následné poskytování služeb vč. 

služeb obchodních, dopravních, bankovních…Do procesu výroby spadají i činnosti, které 

podnik zajišťuje. Patří zde investiční činnosti, personální činnosti a činnosti logistické. 

V nejužším pojetí se výrobou rozumí pouze zhotovení hmotných výrobků, resp. poskytování 

služeb (ne však bankovních nebo čistě obchodních). 

Výroba tedy slouží k uspokojování lidských potřeb. 

Tento proces tvoří centrální oblast výrobního podniku. Je smyslem jeho existence. 

 

 

 

 

 

V tržním hospodářství každý výrobce řeší tři základní ekonomické otázky: 

 

- co (jaké statky, kolik, kdy), znamená rozhodnutí výrobce jaké výrobky a v jakém množství 

je vyrobit 

 

- jak (kdo, jaké vstupy, jakým technologickým postupem), znamená rozhodnutí výrobce 

jakým způsobem, jakou technologií a z jakých surovin a materiálu výrobky vyrobit 

 

- pro koho (který zákazník, způsob distribuce), znamená zjistit, kdo výrobky požaduje a 

jak se k zákazníkovi výrobky dostanou 

 

Tyto tři oblasti spolu úzce souvisí, jedna ovlivňuje druhou. Určují nákladovou situaci podniku 

a jsou důležitá zejména pro oblast plánování výroby. 
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1.2 Charakteristika výroby z technického hlediska 

 

Výrobní proces technického hlediska lze charakterizovat přeměnou tvaru nebo složení. 

 

 

 

 

Obr. 1. výrobní proces z technického hlediska 

 

 

 

 

1.2.1 Vstupy a zdroje 

 

Vstupem do výroby je surovina, vstupem do služeb je zákazník, dle  obr. č.1. 

Zdroje jsou základní výrobní faktory a vstupy do produkčního procesu v každé výrobní 

organizaci. 

 

Všechny podnikové zdroje je třeba organizovat a plánovat, podléhají kontrole  a 

rozhodování a vždy je třeba respektovat pravidlo omezenosti zdrojů - jsou totiž základním 

limitujícím faktorem pro každou organizaci. 
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Zdroje (vstupy výroby) mohou mít různou podobu: 

 

a, kapitál – jedná se o odvozený výrobní faktor, neboť je výsledkem lidské práce. Kapitál má 

podobu hmotnou, jsou to činitelé, které vstupují do výroby (budovy, stroje, zařízení,…). Další 

formou kapitálu ve firmě je finanční kapitál, jsou to finanční prostředky potřebné k získání 

hmotného kapitálu a k zaplacení lidské práce. Tento výrobní faktor bývá nazýván majetek 

b, práce (lidské zdroje)- je součástí intelektuálního kapitálu organizace. Zahrnuje 

zejména schopnosti a dovednosti lidí. Jde o potenciál skrytý v hlavách lidí, který nemusí být 

nijak zachycen, ale pro organizaci je navýsost žádoucí umět tento potenciál sdílet a využívat. 

Pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností člověka, který umožňuje konat 

práci. Tyto schopnosti člověk získává kvalifikací. 

c, materiál - jedná se o hmotné „fyzické“ zdroje, ze kterých se daný výrobek vyrábí. Jsou to 

zásoby nakoupené pro výroby (suroviny, barvy, pracovní oděvy, pohonné hmoty,…) 

 

d, informace – jde o informace, které jsou důležité zejména pro řízení a další rozhodování v  

procesu výroby 

 

. 

 

 

1.2.3. Výstupy, výrobky, vedlejší produkty 

 

Výstupem jsou: 

- výrobky -  představují soubor hmotných vlastností, kterými jsou uspokojovány potřeby 

zákazníka 

 

- obsloužený zákazník – zadavatel zakázky, který specifikuje své požadavky a představy 

 

- služba pro zákazníka - zde patří další zákaznický servis jako poradenství či zajišťování 

dalších nadstandardních služeb, kterými může být např. doprava 
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Vedlejší produkty: 

- využívané 

- nežádoucí 

 

 

 

 

1.2.4. Vnější okolí 

 

Vnější okolí je hrozbou i příležitostí pro podnik. Je potřeba jej neustále sledovat a případná 

rizika pravidelně vyhodnocovat. 

 

Do vnějšího okolí patří: 

- konkurence – analýza konkurence ve vnějším podnikatelském prostředí může pomoci najít 

její slabé stránky a nadefinovat tak vlastní výhodu, kterou lze prosadit u zákazníků. Nebo díky 

zjištění silné stránky konkurence, připravit vlastní strategii, která pomůže oddálit nebo ztlumit 

hrozící nebezpečí. 

 

- vývoje ekonomiky – znalost informací týkající se vývoje ekonomiky, úrokových sazeb, 

legislativní a technologické změny, pomůže lépe předvídat vývoj na trhu a dovolí tak využít 

nových příležitostí. 

 

- technologické změny a produktové inovace - díky znalostem vývoje technologií a 

produktových inovací lze určit, v jakém životním cyklu se náš výrobek nachází 

 

- státní a vládní zásahy a regulace  

- životní prostředí 

- bariéry vstupu nového konkurenta 
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2.  Typy výroby 

 

 

Obvykle se rozlišují tyto typy výroby: 

 

 

1. kusová výroba – vyrábí se pouze jeden výrobek, pokud je více jednotek, pak se vzájemně 

liší, např. lodě, mosty, velkorypadla; má vysoké požadavky na kvalifikaci pracovní síly, 

výrobní zařízení jsou univerzální a přestavitelná. V klasické výrobě na zakázku (dodávky 

kotelny, dodávka vzduchotechniky) jsou parametry finálního výrobku stanoveny zákazníkem, 

některé polotovary jsou vyráběny v dávkách. Zvláštním typem kusové výroby je výroba podle 

projektu (mosty, atypické výrobní haly). 

 

 

2. sériová výroba – je jednou z opakovaných výrob (výroba pracích prášků, šroubů). Je 

výrobou na sklad, objednávky se realizují ze skladu, zákazník výrobu neovlivňuje. Zvláštním 

typem sériové výroby se montáž na zakázku; takto se vyrábějí automobily, motocykly. 

 

 

3. hromadná výroba – je masovou výrobou jednoho druhu výrobku ve velkém množství po 

celou dobu. Příkladem je výroba cementu, cigaret, mléka. Výrobní proces je vysoce 

mechanizován a automatizován, uplatňují se speciální stroje, automatické linky; investiční 

náklady jsou vysoké, lidská práce tvoří malou část vstupů, velká část nákladů je fixní, využití 

výrobní kapacity by mělo být co nejvyšší. 

 

 

Typologii výroby lze rozlišovat i dle organizace výroby (Wöhe) na výrobu proudovou a 

dílenskou (soustružna, obrobna), podle organizace uspořádání pracovišť na výrobu 

předmětnou a technologickou aj. 

Podobným způsobem lze členit i činnost podniků, které poskytují různé druhy služeb. 

Podrobnější srovnání zobrazuje Tab.: 1. 
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Tab. 1. Srovnání charakteristických znaků jednotlivých typů výrob 

 

 

 

 

 

 

. 
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2.1 Časový průběh výrobního procesu 

 

 

Každý výrobní proces má z hlediska časového tyto výrobní etapy: etapa předvýrobní, výrobní a 

odbytová. 

 

 

 

Fáze průběhu výrobního procesu 

 

a) Předvýrobní etapa 

-průzkum trhu zjišťuje požadavky trhu. Hledá nové cesty odbytu pro stávající i nové výrobky 

a také hledá možnosti vstupu na nové potenciální trhy. 

Ke své práci využívá široké škály marketingových a sociologických výzkumů. 

 

-vývojové práce se zabývají celým výzkumem a vývojem nového výrobku. Proces přípravy 

nového výrobku se nazývá inovací.  

  

 

-konstrukční příprava výroby se zabývá konstrukcí samotného výrobku, včetně materiálu. 

Musí vyhovět požadavkům odběratelů na výrobek a musí taktéž vyhovovat možnostem 

výroby. Konstrukční příprava realizuje představu o koncepci nového výrobku. Výsledkem 

této etapy je zhotovení konstrukční dokumentace (výrobní výkresy, konstrukční rozpisky, 

popř. montážní sestavy výrobků,…) 

 

-technologická příprava výroby má zajistit stránku věcnou – výrobek musí být vyrobitelný 

jednoduchým výrobním postupem a musí být dosaženo požadované kvality. Stanovuje, jakým 

způsobem budou provedeny jednotlivé operace. Určuje posloupnost výrobních operací, strojů 

a zařízení. Výstupem této etapy jsou technologické normy, doporučené normy spotřeby 

matriálu, časové normy výroby,… 

Technologická přípravy výroby řeší i stránku ekonomickou tak, aby výrobu bylo možno 

zajistit s  co nejnižšími náklady.   

 



 

11 

 

- ekonomická příprava výroby hledá nejefektivnější způsob výroby zdokonaleného, nového 

nebo stávajícího výrobku. Ekonomicky posuzuje projekty výroby. 

Stanoví množství činitelů, které se na výrobě podílejí (spotřeba materiálu, práce, odpisů, 

výnosů, …). Specifikuje předpokládané parametry nové produkce jako jsou výrobní 

možnosti, jakost,…) 

Připravuje kalkulace nových výrobků, stanoví cenové limity ohraničující cenu budoucích 

výrobků. Dále připravuje rozpočty nákladů nové produkce. Posuzuje technické normy a 

předpisy, které musí být v rámci ekonomického zadání respektovány tak, aby nebyl produkt 

v rozporu s legislativou. 

 

 

 

b) Výrobní etapa 

-předvýrobní etapa zajišťuje přípravu a logistiku materiálu nebo polotovarů pro výrobu. Jde o 

činnosti technické přípravy výroby a zajišťování materiálu.  

 

-výrobní etapa – jde o vlastní výrobní proces, zabývá se především organizací výroby – 

organizací práce, výrobních stanovišť, plánováním výrobních kapacit, skladu 

 

-dokončovací etapa – zde patří zajišťování balení zboží, logistická část, zajištění dalšího 

servisu 

 

 

 

c) Odbytová etapa 

-skladování -  eviduje rozpracovanou a hotovou výrobu, kontroluje balení zboží 

-distribuce a prodej – jde o zajišťování dopravy a řízení logistiky zboží 

-marketingový průzkum – na základě marketingových metod zjišťuje situaci na trhu, sleduje 

nové trendy a vyhodnocuje činnost konkurence 
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2.2 Organizace výroby a práce 

 

Jedná se o uspořádání činností výrobního procesu tak, aby proces výroby byl efektivní a 

ekonomický. 

 

V organizaci výroby se především jedná o: 

-rozčlenění výrobního procesu na části a složky a vymezení vztahů mezi těmito složkami 

-roztřídění pracovních prostředků (strojů) do skupin, uspořádání jejich pracovního režimu 

 a systému obsluhy, 

-uspořádání postupu rozpracovaného výrobku výrobním procesem. 

 

 

 

Organizační příprava výroby 

Cílem organizační přípravy výroby je zajistit stanovení materiálových toků jednotlivými 

pracovišti. 

 

Patří sem: 

- uspořádání na pracovištích, počet a struktura strojů 

- rozmístění pracovníků, určení jejich pracovní náplně, pravomoci, odpovědnosti a vztahů k 

ostatním pracovníkům i ke strojům, určení množstevního a kvalifikačního složení 

pracovníku na pracovišti 

- vytvoření systému operativního řízení výroby 

 

 

 

3. Plánování výrobního programu 

 

 

3.1. Plánování výroby 

 

Plánování výroby určuje sortimentní skladbu a objem výroby, který se má za určité časové 

období vyrobit. Výrobní program se může neustále měnit díky zařazování nových výrobků a 
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současně vyřazováním výrobků zastaralých. Hlavní informace pro plánování výrobního 

programu poskytuje plán odbytu. Požadavky plánu odbytu jsou konfrontovány s výrobními 

kapacitami. Sestavují se plány krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Podklady pro sestavení 

plánu zajišťuje marketing. Marketing zjišťuje jaké výrobky a v jakém množství trh požaduje a 

bude požadovat, a jak se dostanou k budoucímu spotřebiteli.   

Maximálně možné celkové množství výrobků, které lze v podniku vyrobit je určeno výrobní 

kapacitou. 

Podnik obvykle nevyrábí maximálně možné množství výrobků, ale jen takové, které slouží 

k plnění jeho plánovaných cílů, zejména pak k maximalizaci zisku. 

 

 
 
 
Řízení výroby je manažerská aktivita a člení se na funkce: 

 

- plánování – řeší, jakých cílů chce podnik dosáhnut a určení způsobu, jak toho dosáhnout 

(způsob, strategie). [20] 

  

 

- organizování – posláním organizování je soustředit a uspořádat síly a prostředky tak, aby 

s jejich pomocí bylo dosaženo stanovených cílů. Organizování řeší dělbu práce a vzájemné 

vztahy mezi podnikovými složkami a jejich prvky. 

 

 

- operativní řízení – operativní řízení realizace zahrnuje širší řídící spektrum. Patří zde 

regulační činnosti směřující k dodržování časových a prostorových proporcí mezi 

jednotlivými pracovními operacemi, zabezpečení správného technologického postupu ve 

výrobním procesu, uplatnění motivujících principů, zabezpečujících upracovníku 

respektování plánovaných úkolů, atd.. 

 

 

- kontrola – představuje zpětnou vazbu v cyklu řízení, umožňuje získávání informací o stavu 

a pohybu jevů, které jsou předmětem řízení. Její podstatou je srovnávání očekávaného a 

skutečného stavu. [20] 
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Základní cíle řízení výroby jsou: 

nabídka výrobků a služeb, výrobkové a technologické inovace, vysoká pružnost výroby, 

optimalizace spotřeby zdrojů a vstupů, zkrácení průběžných dob přípravy výroby a vlastní 

výroby, snižování zásob, spolehlivost a provozuschopnost výrobního zařízení, rozbor a 

zlepšování metod a postupů ve výrobě, snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti 

podniku, humanizace práce. 

 

 

 

3.2. Typy výrobních plánů 

 

Cílem výrobních plánů je na základě prognózovaných nebo plánovaných údajů z odbytu, 

skladování, výroby a nákupu určit optimální výrobní program 

 

1, dlouhodobé plánování 

- vymezuje základní strukturu výrobního a odbytového programu  

- rozhoduje o vývoji nových výrobků  

- definuje výrobní postupy 

- rozhoduje o druhu a rozsahu hmotného majetku a pracovních sil  

 

2, krátkodobé plánování 

- navazuje na dlouhodobé plánování  

- vychází z dostupných informací a pracovních sil 

- je operativní   

 

 

Cílem v krátkodobém i dlouhodobém plánování je 

1, dosažení co nejstálejšího využití kapacit a pracovních sil (kapacita – výkonová schopnost v 

kvalitativní a kvantitativní míře) 

2, dosažení co nejnižšího stavu zásob  
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4. Výrobní proces 

 

Významným úsekem sféry výroby je výrobní činnost – tedy proces zhotovování výrobků či 

poskytování služeb. 

Pod tímto pojmem rozumíme přeměnu materiálu na produkt, který postupně probíhá od 

vstupu do výrobního zařízení až po jeho opuštění jako konečný produkt a to bez ohledu na to, 

jde-li o produkt z hlediska podniku či výrobní jednotky. [20] 

 

Cílem výrobního procesu nejsou jakékoliv produkty nebo služby, ale pouze ty, které lze 

realizovat na trhu a získat tak jejich prodejem odpovídající výnosy. 

Výrobní proces tedy musí probíhat co nejefektivněji. To znamená při optimální spotřebě 

všech výrobních vstupů, přiměřených nákladech a nejvhodnější volbě výrobních postupů. 

Výrobních proces se liší podle povahy výrobků a způsobu jejich přeměny. 

Abychom mohli účinně řídit výrobu, potřebujeme být o jejím průběhu informováni tak, že 

jsme schopni posoudit její dosaženou úroveň. 

Výrobní proces lze hodnotit pomocí ukazatelů, které jsou kvantitativním odrazem skutečnosti, 

nikdy však nejsou totožné se skutečností. 

 

Ukazatele úrovně výrobního procesu se využívají nejen ke sledování a hodnocení minulé 

výroby, ale také k vytyčení žádoucí úrovně pro příští období, pak se tyto ukazatele označují 

jako technicko-hospodářské normy. 

Úroveň výroby hodnotíme v prvé řadě z hlediska využití jednotlivých prvků výrobního 

procesu. 

 

Z technického hlediska je pro výrobu typické, že v jisté posloupnosti operací dochází k 

účelnému propojení všech základních výrobních faktorů – vstupů, přičemž využíváním 

výrobního zařízení za přímé či nepřímé účasti pracovníků dochází k přeměně materiálů a 

surovin na produkci. Jde tedy o hodnocení výroby pomocí veličin, vyjadřujících spotřebu 

těchto tří základních prvků výrobního procesu a zároveň veličin, vyjadřujících efektivnost 

dosaženého výsledku. 
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4.1 Druhy výrobních procesů 

 

A, podle účasti pracovní síly: 

- pracovní – člověk přetváří pomocí nástrojů materiál na výrobek 

- automatická – člověk je méně zastoupen, většinu práce za něj vykonává výrobní linka   

nebo výrobní stroj 

    

 

 

 

B, podle ekonomického určení výrobku: 

- základní výroba  - hlavní činnost podniku, vyrábí se výrobky určené k odbytu 

- vedlejší výroba – výroba náhradních dílů 

    Doplňková výroba 

    Přidružená výroba – nesouvisí s hlavní výrobou 

- pomocná výroba – výroba energie pro vlastní použití, údržba DHM 

- obslužné procesy – vlastní doprava výrobků, skladování 

 

Tab. 2. Schéma pracovního procesu 
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 5. Strategické, taktické a operativní řízení výroby 

 
 
 
5.1 Strategické řízení výroby 

 
Strategické řízení výroby navazuje na vrcholové strategické řízení, které se zabývá strategickým 

rozvojem firmy jako celku. Zabývá se existencí a fungováním podniku z dlouhodobého hlediska 

(až 5 let). Jedná se o nejdůležitější část řízení podniku, kde díky špatnému strategickému 

rozhodnutí může dojít k ohrožení společnosti. Nositelem strategického řízení je top management. 

[10] 

 

Základním nástrojem strategického plánování je formulování strategie. Zde se formulují 

dlouhodobé cíle a  kroky, které povedou k dosažení zadaných cílů. 

Strategické řízení výroby má za úkol zajišťovat soulad strategického řízení výroby s celkovou 

strategií firmy a také popisuje a realizuje výrobní strategii firmy. [10] 

 

Mezi rysy strategického řízení patří: vysoký stupeň rizika, cíle a plány jsou jen obecně vyjádřeny 

a dlouhý časový horizont. [20] 

 

 

5.2 Taktické řízení výroby  

 

Cílem taktického řízení výroby je rozpracování strategie, které byly stanovena na úrovni top 

managementu. Úkolem je zapracování do konkrétních podmínek podniku. Taktickým řízením 

výroby se zabývá střední management. [10] 

 

Taktickými cíly se rozumí definování výrobního programu a rozpracování vytyčených 

strategických cílů: 

- definitivní stanovení podoby organizace vlastní výroby 

- upřesnění vlastní výrobkové politiky (počet typů výrobků – výrobkové portfolio, šířka 

výrobního sortimentu, hloubka výrobního sortimentu)) 

- stanovení materiálových toků a uspořádaní strojů 

- další konkretizaci postupu při vytváření konkurenční výroby 
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5.3 Operativní řízení výroby 
 

 

Jedná se nejnižší úroveň řízení výrobního procesu, úkolem je rozpracování strategického plánu až 

do podmínek vlastní výroby. Je nedílnou součástí vnitropodnikového řízení a využívá informace 

a data v jejich základní podobě, jak to vyžaduje bezprostřední řízení výroby. 

Tím se z hlavní šíře a podrobnosti využívaných dat odlišuje od ostatních druhů řízení. Má velmi 

úzký vztah k datové základně. Tato datová základna poskytuje normy, které jsou předpokladem 

pro stanovení výrobních úkolů. [10] 

 

 

Hlavní funkcí je zajistit optimální průběh výroby při maximálním využití všech vstupů. 

Konkretizuje výrobní úkoly.  

 

 

Rozlišujeme dvě skupiny činností: 

- operativní plánování výroby 

- řízení průběhu výroby 

 

 

Operativní plánování spočívá v postupném rozpracování výrobních úkolů do dílčích úkolů, velmi 

podrobně určuje průběh realizace na krátká časová období. 

 

 

 

 

6. Výrobní takt a rytmus [2] 
 

 

Jde o standardní normativ operativního řízení výroby uplatňovaný zejména ve vyšších typech 

výroby, tj. na linkách, v proudové výrobě apod. 
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Výrobní takt (T) je interval mezi odvedením dvou po sobě následujících součástí (výrobků) a 

stanovíme ho jako: 

 

 

  Ftv 

T = ———— 

  Q 
 

 

 

Kde: 

Ftv  … využitelný časový fond zařízení (linky v Nh nebo Nmin) 

Q … počet součástí neboli výrobků, které mají být za dané období na zařízení (lince                     

vyrobeny 

  

 

 

 

Výrobní takt může být snadno narušen různými technologickými a organizačními nedostatky. 

Proto se pro potřeby operativního řízení výroby stanoví ukazatel rytmu práce (r) zařízení 

(linky) takto: 

 

 

 

 

 Ftv – (tzt + tzo) 

r = ———————— 

 Q ( 1+ z/100) 
 

 

 

 

Kde: 

tzt … ztráty způsobené technologickými nedostatky (v časových jednotkách jako Ftv) 

tzo … ztráty způsobené organizačními nedostatky 

z   … procento zmetkovosti 

 

 

Pomocí ukazatele rytmu práce linky můžeme vyjadřovat stupeň synchronizace dosažené u 

jednotlivých pracovišť. 

Koeficient synchronizace (ks) stanovíme jako: 
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  tki 

ks = ——— 

    r 
 

 

 

 

Kde: 

Tki … kusový čas i-té operace 

 

Čím je koeficient blíže 1, tím je synchronizace vyšší, ideální stav představuje Ks = 1 

 

 

 

 

 

6.1 Průběžná doba výroby 

 

 

 

Průběžná doba výroby je pojmem pro vyjádření délky trvání všech procesů ve 

výrobě od zahájení první operace až po odvedení hotového produktu. Kromě 

celkové průběžné doby výroby je účelné zjišťovat i průběžnou dobu jednotlivých výrobních 

fází. [2] 

 

Terminologicky je vhodné rozlišovat průběžnou dobu výroby a průběžnou dobu výrobku. 

Zatímco průběžná doba výrobku představuje celý cyklus od prvého impulzu k vývoji výrobku 

a jeho uvedení do výrobního procesu, včetně technické přípravy výroby, vlastního výrobního 

cyklu až po ukončení expedice, popř. i včetně dalších odbytových činností, týká se průběžné 

doby výroby pouze vlastního výrobního cyklu. [2]  

 

 

 

 

Průběžná doba výroby – výrobní cyklus znamená kombinaci dílčích časů: technologických, 

netechnologických i přerušení, jak to vyžaduje postupné plnění sledu jednotlivých operací, 

rozmístění jednotlivých pracovišť, organizace výrobního procesu. [2] 
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Dodávky na jiná pracoviště, na mezisklad apod. Výrobní cyklus můžeme rozdělit na: 

1, technologické časy 

-  ruční operace 

-  strojní operace 

-  strojně ruční operace 

-  automatické operace 

-  přírodní operace 

 

2, netechnologické časy 

-  příprava pracoviště 

-  seřízení stroje 

-  přepravní operace 

-  technologická manipulace 

-  nakládání, skladování 

-  kontrola jakosti 

 

 

3, časy přerušení 

 

- vyvolané organizací práce: režim dne, dávky materiálu, synchronizace, režim obsluhy,    

kompletace 

 

- vyvolané stavem technického zařízení: technologická synchronizace, poruchy strojů, údržba 

 

- vyvolané technicko-organizačními nedostatky: nedostatky manipulace, nedostatek energie, 

materiálu 

 

- vyvolané subjektivními příčinami ze strany dělníka: osobní ztráty, zbytečná práce  

v důsledku nedostatečné přípravy apod. 

 

Průběžná doba výroby je časový úsek od provedení první operace až do okamžiku odvedení 

výrobku na sklad hotových výrobků. 
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6.2 Vlastnosti výrobního systému a kapacita 

 

Výrobní kapacitou se rozumí maximální objem produkce, který lze výrobní jednotkou vyrobit 

za určitou dobu a za optimálních podmínek. (Optimálními podmínkami jsou např. dostatek 

zaměstnanců, dostatek materiálu, výrobní zařízení s běžnou poruchovostí atd.) 

Toto je ale ideální, teoretická veličina. [1] 

 

Obecně můžeme kapacitu výrobní jednotky vyjádřit jako výsledek jejího výkonu a doby, po 

kterou je v činnosti. Doba činnosti se vyjadřuje pomocí časových fondů. 

 

 

 

Rozdělení časových fondů: 

 

 

- kalendářní časový fond Tk – je dán počtem dní v roce. Používá se pro výpočet 

výrobní kapacity v nepřetržitých výrobních procesech. [1] 

 

 

- Nominální časový fond Tn – zjistíme z kalendářního časového fondu odečtením 

nepracovních dnů. Pokud je ve společnosti organizována celozávodní dovolená, 

odečítá se i počet dnů jejího trvání. [1] 

 

 

- Využitelný časový fond Tp – vypočítává se nominálního časového fondu odečtením 

plánovaných prostojů. Prostoji se rozumí čas pro plánované opravy, které se provádějí 

v pracovní době. Patří zde i výroba technologicky nevyhnutelných zmetků. [1] 
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6.3 Výpočet kapacity  

 

1, kapacita pro jeden druh výrobku a výrobky na sebe převoditelné (automatické linky, 

cukrovar, atd…) 

 

 

 

Op = Tp  x  Vp 

 

 

 

Kde: 

Qp …  výrobní kapacita vyjádřená v naturálních jednotkách 

Tp …  využitelný časový fond v hodinách 

Vp …   výkon v naturálních jednotkách za 1h  

 

 

 

2, Kapacitu lze vypočítat pomocí kapacitní normy pracnosti. Tento způsob se využívá 

např. ve strojírenských výrobách u mechanického obrábění. 

 

 

          t  

Tk =  ———— 

            k1 * k2 

 

 

Kde: 

T ….norma pracnosti výrobku v nh 

K1…koeficient plnění norem 

K2…koeficient progrese (vyjadřuje růst produktivity práce) 
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Výrobní kapacitu vypočteme pomocí vzorce: 

 

  Tp 

Qp = ————— 

  Tk 

 

 

 

3,  Výrobní kapacitu výrobních ploch vypočítáme podle vzorce: 

 

 

Qp = M/m x  Tp/dv 

 

 

Kde: 

M … celková výrobní plocha v m2 

m … kapacitní norma plochy na výrobu 1 výrobku v m2 

dv …normovaná průběžná doba výroby 

 

 

 

Výrobní kapacita je stanovena jako maximálně možný objem produkce dosažitelný výrobní 

jednotkou za určité období, a proto bude skutečně dosažený objem výroby vždy nižší nebo 

maximálně stejný, jako je výrobní kapacita. 

Poměr mezi skutečným objemem výroby a výrobní kapacitou charakterizuje využití výrobní 

kapacity. Vyjádříme – li je koeficientem, může se pohybovat od 0 do 1, násoben stem 

vyjadřuje využití výrobní kapacity v procentech. 
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Využití výrobní kapacity vypočítáme podle vzorce: 

 

    Qs  

Kc = ———  

     Qp 

Kde: 

Kc …  koeficient celkového využití výrobní kapacity 

Qs … .skutečný objem výroby 

Qp …. výrobní kapacita 

 

 

 

Obr. 2. Křivka výrobních možností 

 

 Obr. č.2 zobrazuje graficky křivku výrobních možností. Křivka produkčních možností je 

hranice, kdy podnik již není schopen vyrábět více produktů. Podnik vyrábí efektivně, pokud 

se se svou produkcí pohybuje na křivce produkčních možností. Pokud se produkce pohybuje 

pod křivkou, podnik plně nevyužívá svých výrobních možností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. část praktická část  
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7. Profil společnosti OSTROJ a.s. a jeho historie 

 

 

Strojírenská společnost OSTROJ a.s. patří v opavském regionu mezi největší zaměstnavatelé. 

V současné době je ve společnosti zaměstnáno 853 zaměstnanců. Společnost je rozdělena do 

osmi divizí, čehož je výrobních a dvě jsou divize nevýrobní (jedná se o divize Služby a 

Nákup). 

 

 

Pod názvem OSTROJ je firma známa od května roku 1949, kdy byl tento název zaregistrován 

jako ochranná známka.  

Nejznámější části výrobního programu je tradiční sortiment důlních zařízení pro všechny 

podmínky dobývání v hlubinných dolech. Jedná se především o mechanizované výztuže, 

hřeblové a pásové dopravníky, pásové vleky, pluhové soupravy, hydraulické stojky a válce.  

Společnost je schopna "na klíč" kompletně vybavit porub včetně odtěžení metodou Longwall. 

[9] 

 

 

 

 

 

7.1 Výrobní program společnosti OSTROJ a.s. 

 

V současnosti se společnost skládá z těchto strojírenských divizí: 

 

Důlní stroje:  

 je největší výrobce důlních strojů pro těžbu a zpracování nerostných surovin, zejména uhlí v 

České republice. Důlní stroje jsou výrobním programem s nejstarší tradicí a oborem, ve které 

má firma největší vývojové a výrobní zkušenosti. [9] 
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Kovárna a kalírna:  

výrobním programem divize s padesátiletou tradicí kovárenské výroby je produkce  

zápustkových výkovků váhové kategorie 0,1 - 30kg, s možností dalších operací jako je 

tryskání, tepelné zpracování, opracování, destruktivní zkoušky.  

Výrobky si mimo jiné našly uplatnění také na náročném trhu automobilového průmyslu, 

pro který kovárna počátkem roku 2001 získala certifikaci podle VDA 6.1 pro oblast výkovků. 

[9] 

 

 

 

Strojírna:  

je tradičním výrobcem složitých svařenců do hmotnosti 10t. Kromě svařování technologií 

MIG, MAG zajišťuje divize opracování svařenců a provádění konečného nátěru včetně 

montáže mechanických i hydraulických komponentů. 

Základním sortimentem je výroba svařovaných dílů důlních strojů – výztuží, pluhových 

souprav, hřeblových a pásových dopravníků. [9] 

 

 

 

Nástrojárna:  

Patří mezi špičkové dodavatele v oblasti lisovacích nástrojů, kovárenského nářadí, 

nízkotlakých i vysokotlakých forem na hliník, gumu i plasty. [9] 

 

 

 

Galvanovna: zabezpečuje povrchovou úpravu zinkováním, tvrdým funkčním chromováním 

nebo plastováním. [9] 
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7.2  Divize Galvanovna 

 

Historie divize Galvanovna 

 

Galvanická výroba byla v minulosti vždy součástí strojírenské výroby důlních strojů 

společnosti OSTROJ a.s. a v současnosti má za sebou již padesát dva let existence a 

v současnosti je součásti podnikové skupiny Longwall, kde se přímo podílí na výrobě důlních 

strojů. 

 

Současný objekt a provoz galvanovny začal svou výrobu v roce 1990 jako projekt „na zelené 

louce“. Důvodem nové stavby byl zejména nevyhovující provoz z hlediska kapacit a také 

požadavky na nový výrobní sortiment, kterého nebylo možno ve staré výrobě realizovat. 

 

Dle původního záměru měla být tato výroba pouze obslužným provozem pro výrobu dílců 

důlních strojů. 

Vzhledem k nastupujícímu útlumu těžby černého uhlí na Ostravsku v  90. letech, nebyl 

původní záměr od svého začátku naplněn. Výrobní kapacity zinkování a chromování byly od 

zahájení výroby naplněny pouze na 50 %. Vznikl tedy nový požadavek na získávání externích 

zakázek. 

 

V současnosti je cca 90% stávajících výrobních kapacit naplňováno externími zakázkami a 

divize Galvanovna navenek vystupuje jako komerční galvanovna. 

 

Ve výrobním řetězci strojírenské výroby jsou povrchové úpravy zinkování a chromování 

definovány jako zvláštní procesy a jsou řazeny a prováděny vždy po konečné strojírenské 

úpravě již vyrobeného dílce, polotovaru, případně finálního výrobku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

7.3 Výrobní program galvanovny 

 

Galvanické pokovení 

 

Galvanické pokovení Je povrchová úprava s vynikající korozní odolností.  

Ve srovnání s jinými kovy, např. s mědí chrání povrch především elektrochemicky, to 

znamená, dojde-li k poruše kovu, koroze nastane až tehdy, dokud se celková zinková vrstva 

na celém povrchu nezoxiduje. Přitom korozní odolnost zinku lze ještě několikanásobně zvýšit 

chromátováním povrchu a dále použitím utěsňovacího laku. 

  

 

 

7.3.1 Závěsové zinkování 

 

Celkem 14 zinkovacích van ve dvou samostatných jednořadých vratných linkách, o celkovém 

objemu 54m³ elektrolytu, propojených do jednoho cirkulačního okruhu. 

 

Galvanické zinkové povlaky se používají především pro antikorozní ochranu železa a oceli. 

Dříve se na vzhled těchto povlaku nekladl velký důraz. Vývoj lesklých zinkových povlaků a 

jejich další úprava, zejména chromátováním a lakováním, umožnily výrobu spotřebního 

zboží, u kterého je žádoucí i pěkný vnější vzhled. V mnohých případech tak galvanický 

povlak nahrazuje kvůli ceně dekorativní chrom. 

 

 

Používané technologie pro galvanické zinkování 

 

- Modrá tenkostěnná pasivace bez Cr6+ 

- Žlutý chromát s obsahem Cr6+ 

- Silnovrstvá pasivace bez Cr6+ 

Tyto technologie lze navíc utěsnit transparentním lakem 
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Galvanický závěs  

Pro stanovení ceny závěsového zinkování je nejdůležitějším aspektem počet výrobků, které 

jsou umístěny na galvanickém závěsu. Plocha výrobků je přitom omezena maximální plochou 

galvanického závěsu a to je cca 600-900dm² (dle typu výrobků) a také velikostí van, ve 

kterých dochází k zinkovému pokovení. 

 

Umístění výrobků na galvanickém závěse se provádí zavěšením výrobků na galvanické 

přípravky. Typy galvanických přípravků jsou know-how každé galvanovny. Právě „nové“ 

galvanovny v tomto směru dočasně ztrácejí svou výhodu.  

 

Způsob cenění výrobků je tedy dáno počtem výrobku na galvanickém závěse a galvanický 

závěs tak znamená celkový náklad. 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Výrobky na galvanickém závěse, použitá technologie žlutý chromát  
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Obr. 4. Výrobky na galvanickém závěse, použitá technologie modrý chromát 

 

 

 

 

 

7.3.2  Hromadné zinkování  

 

Hromadné zinkování v bubnech znamená zinkování drobných dílů jako jsou hřebíky, 

objímky, pružiny, atd. dohromady. Toto zinkování se provádí v bubnech. Ve výrobě jsou 

celkem tři ručně řízené pokovovací bubny NT 5 v ruční řízené lince. K zinkování jsou 

používány slabě kyselé lázně.  

Linka je provozována ve třísměnném provozu a bubnové zinkování bylo na divizi chápáno 

jako doplňkové k zinkování závěsovému.  

V současné době má ale hromadné zinkování významný podíl na tržbách divize i stálé 

zákazníky, kteří nevyužívají závěsové zinkování. Dá se tedy říct, že hromadné zinkování má 

pro galvanovnu rostoucí význam.  

Ruční linka je v denním provoze obsluhována jedním strojírenským dělníkem a tento ruční 

způsob výroby je v dnešních podmínkách již velmi zastaralý.  V nových provozech jsou 

bubny pro hromadné zinkování součástí automatické závěsové linky. Automatické bubny jsou 

schopny nazinkovat podstatně větší množství zboží (obsah bubnu pro ruční linku max 25kg x 

obsah bubnu v automatu max 80kg) a v daleko lepší kvalitě. Lepší kvalita je dosažena 

automatickým nastavením technologických časů v lince a tyto časy pro pro každou dakší 
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výrobu u stejných výrobků nastaveny stejně. Ruční výroba je daleko více závislá na 

„šikovnosti“ obsluhy, která si celý proces hlídá a kontroluje sama. 

 

 

Obr. 5. Buben pro hromadné zinkování 

 

 

 

Obr. 6. Umístění zboží v bubnu pro hromadné zinkování 
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7.3.3  Tvrdé funkční chromování 

 

Pro výrobu tvrdého funkčního chromu se používají celkem 4 chromovací vany o objemu 

20m3 elektrolytu v ručně vedené chromovací lince.  

 

Elektrolyticky vyloučení povlaky chromu používané pro technologické pro technické účely 

jsou mnohem tlustší než povlaky používané pro dekorativní účely. Označují se jako „těžké“ 

nebo „tvrdé“ chromové povlaky.  

 

Při průmyslovém používání se využívá zejména těchto jejich vlastností: 

 

- nízký součinitel tření 

- snižování lepivosti 

- odolnost proti opotřebení 

- korozní odolnost 

- schopnost snášet mechanické zatížení 

 

 

 

Obr. 7, Náhled na linku tvrdého chromování 
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Obr. 8. Příprava hydraulického válce pro nanášení tvrdochromu 

 

 

 

 

 

7.4 Další služby Galvanovny 

 

Galvanovna je svým zaměřením komerční galvanovna, která se snaží na trhu uspět. Proto 

nabízí další doplňující služby související s galvanickým zinkováním jako je odvodíkování 

výrobků, testy v solné komoře, vydávání měřících protokolů o vrstvě zinku ale i další služby 

jako je balení výrobků dle požadavků zákazníka tak i zajišťování dopravy. 

 

 

 

 

8. Popis současného fungování výrobního procesu 

 

 

Zakázka začíná a končí u zákazníka. Mezitím prochází jednotlivými kroky procesem 

realizace. 
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Zákazník - zadavatel zakázky. Zákazníkem je myšlen každý externí zákazník, ale i interní 

zákazník jako jsou divize společnosti, který požaduje povrchovou úpravu pro své zboží. 

Požaduje dodržení objednané technologie, kvalitní pokovení dodaných výrobků, dodržení 

termínu expedice.  

.  

Zakázkové centrum, obchod – zboží určené k pokovení je přijato zakázkovým centrem, 

které zboží převezme, zaplánuje. Pokud se jedná o opakovanou výrobu, přiděli zboží již 

existující interní kód výroby. Pokud se jedná o zboží nové, zadá požadavek technologovi 

k vytvoření nového interního kódu pro nový výrobek. 

Při expedici pak zakázkové centrum připraví expediční doklady a připravuje podklady pro 

fakturaci. 

 

 

Příprava, technologická příprava výroba (TPV) – těžiště technologické přípravy spočívá 

ve volbě technologie (výrobní postup), podle kterého bude výrobek vyroben. Znamená to 

určení vhodného výrobního zařízení a vypracování technologických postupů pro zadaný 

výrobek. Součástí technologické přípravy je také zpracování kontrolních či zkušebních 

postupů, které jsou nezbytné k ověření kvality výroby. 

K dalším činnostem TPV patří určení postupů pro balení postupů pro vypracování  měřících 

protokolů.  

Na galvanovně TPV zahrnuje i zabezpečení výroby nástrojů (přípravků) pro tvrdé chromování 

tak i pro závěsové zinkování. 

TPV mimo jiné zajišťuje údržbu technologických dat v informačním systému a v řídícím 

systémů linek a zadává a udržuje interní kódy, které slouží k identifikaci výrobků a jsou 

nositeli technologických dat potřebných k výrobě. 

 

při přípravě výroby jsou pečlivě zdokumentovány požadavky zákazníka. Ke každému zboží je 

vytvořen interní kód, který obsahuje typ povrchové úpravy, vrstvu zinku, další  technologická 

data jako je proudová hustota, plochu výrobku v dm² a počty kusů, které lze umístit na závěs. 

Dále také informace o balení či způsobu opravy. Z těchto dat následně  vychází plánování 

výroby, které výrobky k požadovanému termínu zaplánuje 
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Výroba – tříčlenná osádka linky navěsí zboží dle informací uvedených v interním kódu. Po 

procesu zinkování jsou výrobky zkontrolovány, následně svěšeny a baleny dle požadavku 

zákazníka.  

 

 

Výstupní kontrola – osádka má povinnost výrobky přepočítat a hlásit případné nesrovnalosti 

či nekvalitu. Jelikož na divize neexistuje samostatná pracovní pozice kontrolora, je tato 

činnost převedena na osádku linky.  

 

Expedice – proces expedice uzavírá procesy ve firmě. Dohlíží na balení zboží dle zadání 

zákazníka a zajišťuje vážení výrobků a zejména pak nakládku a vykládku zboží. Expedované 

zboží se odepisuje a vytváří se balící listy a následně faktury. [20] 

 

Zákazník – na konci celého procesu je zákazník, který je příjemcem pokovených dílů a 

plátcem pohledávky. 

 

 

 

Obr. 9. Zboží určené k expedici 
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8.1  Popis technologického postupu galvanického závěsového  

 

Proces zinkování na Galvanovně OSTROJ a.s. je prováděn na dvou automatických linkách, 

které jsou řízeny řídicím systémem Simatik. Řídicí systém tvoří jednotlivé technologické 

počítače Simatiky a jim nadřazený řídící počítač. Každému výrobku, který se na linkách bude 

zinkovat, přiřadí technolog kód, který zadá do databáze řídicího počítače. 

Kód je nositelem technologických údajů o výrobku. Obsahuje označení výrobku, název 

zákazníka, informace o ploše výrobku a množství, kolik výrobků bude umístěno na 

galvanické tyči. Kód je také nositelem informace o technologii výroby daného výrobku. 

Řídící systém tedy řídí dle zadání uložených v kódu – dodržuje nastavené časy jednotlivých 

operací odmaštění, oplachů, odmoření, zinkování. Nastavuje velikost pokovovaných proudů a 

dobu pokovení, volí správný chromát, případně lak. Řídí pojezdy pěti poděsných dopravníků, 

aby vytáhly, nechaly okapat, převezly a vkládaly galvanické přípravky do jednotlivých 

galvanických van přesně tak, jak je technologicky zadáno v kódu.  

 

Proces závěsového zinkování se provádí ve 14ti zinkovacích vanách, ve dvou samostatných 

jednořadých vratných linkách, o celkovém objemu 54m³ elektrolytu, které jsou propojeny do 

jednoho cirkulačního okruhu. 

V závěsových zinkovacích linkách je provozována alkalická zinkovací lázeň, umožňující 

pokovovat komplikované tvary výrobků. Alkalická lázeň má vynikající hloubkovou účinnost 

a nedochází v ní k napalování zboží na hranách. 

 

Zboží určené pro zinkování je ručně zavěšováno na galvanické závěsy. Po dokončení procesu 

zinkování je zboží svěšeno a ukládáno do palet, které jsou následně expedovány 

k zákazníkovi. 

 

Celková kapacita galvanovny: 

Plocha zboží na jedné tyči 4 - 6m² 

Plocha denní produkce až 1800m² 

Rozměr van (d*h*š) 2000*1500*400mm 

Nosnost dopravníků 600kg 
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Obr. č. 10 náhled na výrobní linku galvanického zinkování 

 

 

 

 

 

 

8.2  Proces  galvanického závěsového zinkování 

 

 

Chemické odmaštění: Výrobky se zbavují mastnoty v alkalické lázni při teplotě 70°C 

za použití elektrického proudu.  

 

Dvoustupňový průtočný oplach: Mezi každou následující fázi je nutno výrobky opláchnout 

ve vodě, aby nedocházelo k znehodnocování lázní 

 

 

Moření (dekapování): Výrobek se zbavuje rzi v kyselé lázni. Po odmaštění všech základních 

materiálů je nutno před kteroukoliv galvanickou úpravou provádět odstranění korozních 

zplodin, které brání jednak přilnutí kovového povlaku  na základní materiál a jednak pro svůj 

výrazně nekovový charakter v elektrochemických úpravách nedovolují vylučování povlaku, 

protože jsou nevodivé. 
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Dvoustupňový průtočný oplach: Mezi každou následující fázi je nutno výrobky opláchnout 

ve vodě, aby nedocházelo k znehodnocování lázní 

 

 

Elektrochemické odmaštění: Elektrolýzou dochází k disociaci, při které se vylučuje vodík, 

který přispívá k mechanickému odtržení nečistot. Zboží je tak zbavováno rzi, okují a 

mastnoty. 

 

Dvoustupňový průtočný oplach: Mezi každou následující fázi je nutno výrobky opláchnout 

ve vodě, aby nedocházelo k znehodnocování lázní 

 

 

Zinkování: Při galvanickém pokovování dochází pomocí elektrické energie k přenosů 

kationů jednoho kovu na povrch na povrch kovu druhého (elektrolýza). Vše probíhá 

elektrochemickou reakcí v kapalném prostředí elektrolytu. 

 

 

Dvoustupňový průtočný oplach: Mezi každou následující fázi je nutno výrobky opláchnout 

ve vodě, aby nedocházelo k znehodnocování lázní 

 

 

Vyjasnění: leskutvorné přísady mají v lázni vylučovat jemnozrnný lesklý povlak, který 

příznivě působí na vyloučený povlak zinku a má také vyrovnávací schopnost. 

 

 

Chromátování: Korozivzdornost zinkových povrchů se prodlužuje chemickou pasivaci 

chromátem (používají se barvy: transparentní a žlutá). Pasivace povrchu kovů je druh 

povrchové úpravy, při které se zvyšuje korozní odolnost umělým vytvářením tenkých vrstev 

sloučenin. Pasivace se používá pro mezioperační ochranu, jako mezivrstva i jako konečná 

úprava. Pasivační lázně jsou většinou založeny na bázi sloučenin chromu (kysličník 

chromový, dvojchrom sodný aj.). Galvanicky vyloučené zinkové vrstvy se zpravidla všechny 

chromatují. Vytvoří se bezbarvá nebo různě zbarvená vrstvička, která slouží buď jako 

konečná úprava, nebo se dostatečně vybarvuje, případně opatří nátěrem. 
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Dvoustupňový průtočný oplach: Mezi každou následující fázi je nutno výrobky opláchnout 

ve vodě, aby nedocházelo k znehodnocování lázní 

 

 

Utěsnění chromátů transparentním lakem: Pro zvýšení proti korozi se  dále nanáší po 

dohodě povlaky s ochrannou voskovou vrstvou 

 

 

Sušení horkým vzduchem: Okamžitě po dokončení galvanického pokovení se výrobky suší 

v proudu horkého vzduchu a tím se dosahuje lesklého povrchu beze stop uschlých kapek. 

Maximální teplota pro sušení je 70°C, jinak dochází k destrukci zinkového povlaku. 

 

 

 

 

 

 

8.3 Korozní vlastnosti galvanického povlaku 

 

Ochranná hodnota galvanického povlaku spočívá ve schopnosti tohoto povlaku chránit 

základní kov před korozí. Faktory, na nichž tato hodnota závisí, jsou zejména tloušťka a 

celistvost povlaku, korozní vlastnosti povlaku i základního kovu. Dále také elektrochemické 

vztahy mezi povlakem a základním kovem a prostředí, kterému bude povlak vystaven. 

I když povlak sám poskytuje dokonalou ochranu základnímu kovu, mohou jeho ostatní 

vlastnosti způsobit, že bude pro daný účel naprosto nevhodný. [8] 

 

Pro životnost většiny galvanických povlaků je rozhodujícím faktorem okolní atmosféra, která 

na ně má značný vliv. Podle jejího působení na galvanické povlaky je můžeme rozdělit na dva 

základní typy. 

 

Prvním typem je atmosféra vyskytující se v suchých, krytých místech chráněných před deštěm 

a vlhkem, tj. vnitřní prostředí. 

 

Druhým typem je atmosféra vnějšího prostředí, kterou lze dále rozdělit: 

- atmosféra v průmyslovém a městském prostředí 
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- atmosféra mořských a přímořských oblastí 

- atmosféra tropickou 

- atmosféra v zemědělských oblastech 

 

Atmosféra vnějšího prostředí působí mnohem korozívněji než atmosféra vnitřní. 

Výjimkou je atmosféra vlhkých, nevětraných místností, kde dochází na povrchu kovu ke 

kondenzaci par. [8] 

 

Venkovní prostředí je obecně charakterizováno velkým obsahem vlhkosti (déšť, mlha) a 

nečistot. Déšť a mlha vytvářejí spolu s rozpustnými částečkami elektrolyty, které urychlují 

elektrolytické korozní procesy na povrchu povlaků. Za určitých podmínek však může déšť, po 

němž následuje osušení povlaku sluncem a větrem, působit i příznivě, neboť odstraní 

z povrchu rozpustné nečistoty a korozní produkty, které se jinak akumulují a podporují další 

průběh koroze. [3] 

 

Obecně lze říct, že nejnepříznivěji působí na povlaky atmosféra průmyslového a mořského 

prostředí a potom tropická atmosféra. Nejméně škodlivá je atmosféra zemědělských oblastí.  

 

Obr. 11. Pohled na výrobní linku galvanického zinkování 
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Obr. 12. Vizualizace výrobního procesu, logistický zásobník 

 

 

 

 

 

8.4. Shrnutí 

 

K tomu, aby lázně pracovaly spolehlivě je důležité jejich udržování. A to na bázi chemických 

zásad, které pro proces galvanického zinkování platí, tak i udržování správné teploty a to 

zejména v letním období, kdy teplota lázní stoupá (maximální možná teplota je 30 – 35°C).  

Kvalita lázní je také velmi citlivá na těžké kovy. Pokud k tomuto znečištění dojde, je nutno 

provést regeneraci lázně. Při regeneraci lázně musí dojít k přečerpání lázně a vysrážení 

sirníkem sodným a zinkovým prachem. Ve znečištěné vaně je dále nutno odstranit kalný 

zbytek. Regenerovaná lázeň musí zůstat 24h stát. Z tohoto je zřejmé, že tyto operace zvyšují 

náklady, vznikají tak prostoje a proces ztrácí svou efektivitu. [3] 
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9.  Návrh optimalizace výrobního procesu 

 

 

9.1  Nejčastější  závady zboží po procesu zinkování 

 

Proces zinkování probíhá tak, že obsluha linky zboží dle technologického postupu navěsí a 

„odpálí“. Řídící systém pak provádí dle zadaných časů celý postup galvanického zinkování. 

Celý proces zinkování trvá cca 3h. Na konci procesu zinkování je galvanický závěs 

dopravníkem vrácen zpět obsluze, která má za úkol výrobky zkontrolovat. Pokud jsou 

v pořádku, výrobky svěsí a zabalí dle požadavku zákazníka. Problém nastává v momentě, kdy 

výrobky nejsou správně nazinkovány. V tomto případě jsou neshodné výrobky zaslány do 

celého procesu znovu a celý proces zinkování tedy probíhá od samého začátku až do konce 

naprosto stejným způsobem. Dochází nejen ke ztrátě kapacity, ale i k dalším nákladům, neboť 

při takovémto způsobu opravy se všechny náklady zdvojnásobují. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3. Tabulka popisující možné příčiny neshod 

 

Tabulka nejčastějších neshod 

závada příčina odstranění 

povlaky jsou matné, 

tmavé 

lázeň obsahuje kovové nečistoty 

nebo má vysokou teplotu 

vysrážení nečistot sirníkem 

nebo zinkovým prachem, 

zkontrolování teploty 

elektrolytu, ochlazení 

povlak je drsný 

lázeň obsahuje velké množství 

mechanických nečistot nebo 

vysoký obsah veškerého kyanidu 

analytický rozbor, upravení 

lázně nebo filtrace lázně 

povlak je 

puchýřovitý 

nedokonalé odmaštění nebo 

zbytky cizích povlaků  

překontrolovat předběžné 

operace nebo povrch 

součástek 

 

 



 

44 

 

9.2 Příčiny závad 

 

Kvalita vstupního materiálu má klíčový vliv na konečný výsledek povrchové úpravy. Povrchy 

bez hrubých nečistot, koroze a tepelných úprav mají po pokovení lesklejší a hladší povrch. 

Výrobky je nutno před pokovením zbavit hrubých okují nebo hloubkové rzi. 

 

 

 

 

 

10. Analýza a popis původního a současného stavu  

 

10.1 Původní stav 

 

První spuštění provozu galvanovny. Výrobní linka byla plně automatická a i řídicí systém byl 

řízen pevným programem. To znamená, že galvanické závěsy měly pevně nastaveny časy pro 

jednotlivé operace. Časy operací nebylo možno upravovat podle potřeb. 

 

Tento pevný program byl nepraktický. Obsluha linek neměla žádnou vizualizaci řízení a 

mnohdy nestačila navěšovat zboží, pokud se jednalo o malé zboží s velkým podílem počtu 

kusů na závěse, docházelo tak k blokování závěsů v sušičce. Do procesu pak jezdily i prázdné 

závěsy. Docházelo tak i k celkovému zpomalování linky. Stávalo se, že zpomalením zůstaly 

závěsy déle např. v procesu samotného zinkování. Na zboží se pak nabalovalo větší množství 

zinku než bylo potřebné. Chyběl logický zásobník. 

 

Linku obsluhovala pěti členná osádka a řízení linky obsluhoval směnový mistr. Ovládací pult 

byl umístěn v mezipatře nad linkou. Směnový mistr tak kontroloval výrobu, ručně nastavoval 

proudy zejména pro samotné zinkování. Kvalita procesu byla závislá na odbornosti 

směnového mistra. Tento systém nesbíral žádná data, tudíž neposkytoval žádný výstup dat, 

které by bylo možno dále analyzovat. 

 

Jelikož v tomto programu nebylo možné upravovat technologické časy a to zejména časy 

určené k moření výrobků, jejichž povrch vyžadoval kvůli větší míře rzi, zokujení nebo 
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zápalům ze svařování, popř. vyšší mastnotě delší moření, bylo do procesu zinkování přidáno 

předmoření. 

 

Jednalo se o vanu s roztokem HCL (20%), která byla umístěná samostatně vedle linky a byla 

ovládána ručně mimo řídící automat linky. Zboží vyžadující tuto před úpravu bylo sesypáno 

do koše a vloženo do předmoření na takovou dobu, jakou zboží vyžadovalo. Takto odmořené 

zboží bylo připravené k procesu zinkování. Bylo přistaveno k výrobní lince, následně 

navěšováno a „vpuštěno“ do celého procesu. Takto se předešlo neshodám způsobeným 

špatným odmořením a zboží nemuselo být kvůli neshodám zinkováno znovu. 

 

 

10.2 Současný stav 

 

V roce 2000, po deseti letech fungování linky s pevným programem byl instalován nový 

inteligentní řídicí systém Simatic, který přinesl mnoho výhod jak pro výrobu samotnou, tak i 

pro vyhodnocování výroby a zejména pak zlepšení pro samotný proces zinkování. Došlo také 

k rekonstrukci dopravníků (nyní čtyři z původních pěti) a zřízení nových logických 

zásobníků. 

 

Nový systém znamenal vizualizaci procesu zinkování pro obsluhu linek. Linku v současnosti 

obsluhuje tříčlenná osádka. Obsluha na monitoru vidí umístění každého galvanického závěsu 

v procesu, do systému zadává kód výrobku, zapisuje a kontroluje množství navěšených kusů, 

evidují neshody, zapisují hlášení poruch. Díky vizualizaci sledují teploty technologických van 

viz obrázek 13. Zadávají časy chromátu podle chemického složení. Sledují teploty zejména 

zinkovací lázně. Mohou nastavovat proudy v zinkovací vaně a systém si sám koriguje 

„prostoje“ zadaných časů. To znamená, že pokud dojde k uplynutí zadaného času v zinkovací 

lázni, přepne se do udržovacího režimu tak, aby nedocházelo k nárustu zinku na zboží. 

 

Díky novému programu došlo k zavedení kódu ke každému výrobků, který galvanovnou 

prošel. Tím dochází k evidenci výroby, které lze následně vyhodnotit a sledovat. Díky tomuto 

lze vyhodnotit výkonnost linky, množství zboží a plochy, která byla pokovená. Lze zjistit 

počet neshodných výrobků a zpětně identifikovat závěsy dle zákazníků. 
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Internímu kódu byl přiřazen ceník výrobků a byly upraveny expediční doklady, které přesně 

identifikují druh a počet expedovaného zboží.  

 

Pro výrobu tento řídicí systém přinesl možnost úpravy a vlastního nastavení technologických 

časů podle druhu výrobků. Technolog může podle druhu výrobku nastavit zejména délku 

moření, chemického odmaštění, délku zinkování, délku chromátování a délku oplachů. 

Vzhledem k možnosti nastavení delších časů odmašťovacích operací došlo ke zrušení operace 

předmoření.  

 

I přesto v současné době, ale dochází k tomu, že sortiment zboží vyžaduje velmi dlouhé časy 

moření, což je cca 20, ale i 30minut v mořící lázní, což významně zpomaluje takt linky a tak i 

celý cyklus je zpomalen a v mnohých případech je i tak dlouhý čas moření nedostatečný a 

zboží není kvalitně nazinkováno a musí být do celého procesu zinkování vráceno zpět. 

Zpomalování linky vede ke snížení kapacity a zvyšování nákladů. 

 

V současnosti je takt linky různý. Závisí na složení výrobků a na zadaných technologických 

časech. Plánování se taktéž provádí podle skladby materiálu s ohledem na technologické časy. 

Počet vyrobených závěsů za směnu je průměrně 42 závěsů. 

 

 

10.3 Návrh optimalizace výrobního procesu 

 

 

Přidáním samostatného zařízení sloužícího k předmořování výrobků, zajistíme, že výrobní 

linka díky opět získá pravidelný a kratší takt. Jelikož zboží bude samostatně odmořováno, 

budou technologické časy pro všechny výrobní operace nastaveny stejně. Linka se již díky 

dlouhým odmořovacím časům nebude zpomalovat. Díky precizní přípravě před samotným 

procesem zinkování získáme výrazně lepší vzhledovou kvalitu „problémového“ zboží a sníží 

se tak i procento neshody. Zboží bude na galvanické závěsy navěšováno stejně jako je 

navěšováno pro zinkování a po odmoření bude připraveno v logickém zásobníku. Původně 

bylo zboží sesypáváno do košů, které byly vkládány do předmořovací vany a následně, až po 

odmoření bylo zboží, dle technologického postupu, navěšováno na galvanické závěsy. Nový 

způsob bude zcela jistě pro výrobu efektivnější i přehlednější.  
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Obr. 13. vizualizace technologických dat na monitoru linky 
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11. Analýza původního a současného stavu výrobní linky 

 

 

11.1 Takt linky 

 

 

1, původní stav – takt 8,82 minut, 51 pozinkovaných závěsů za směnu 

Výsledný takt je dán pevným nastavením řídícího počítače. Časy všech procesů jsou 

nastaveny stejně, takže galvanické závěsy většinou procházejí výrobními procesy 

v pravidelném rytmu. Zboží je v té době hromadně  přemořováno, což významně přispívá 

k dodržování zadaných technologických časů. 

 

 450min 

T =  ———— =  8,82 min 

  51 závěsů/směna 

 

 

 

Tab. 4.  Výpočty, rok 1990 

Rok 1990 

35 190,00 galv. závěsů 

51,00 galv. závěsů/směna 

175,95 galv. závěsů/rok (neshoda výrobků 0,5%/rok) 

 

 

Tabulka č. 4. udává celkový počet pozinkovaných galvanických závěsů vyrobených v roce 

1990. Součástí výroby byla předmořovací vana, proto procento neshody je menší než 

v tabulce č. 5., která vyhodnocuje současný stav. 

 

 

2, současný stav – takt 10,71 minut, 42 pozinkovaných závěsů za směnu. 

Takt linky ovlivňuje různé nastavení technologických časů. Časy zejména moření jsou  

nastaveny podle druhu zboží od 7 – 30 minut. Dlouhé časy linku významně zpomalují. 

V současnosti nemáme samostatné přemořovaní vany, jelikož původním záměrem při 

rekonstrukci linek bylo právě zrušení předmoření. Toto mělo být nahrazeno původní 



 

49 

 

sestavou technologického procesu zinkování, který na druhou stranu způsobil zpomalení 

taktu linky, zvýšení procenta neshody. 

Tabulka č. 5. popisuje stav roku 2011. Počet nazinkovaných tyčí je podstatně nižší než 

v roce 1990. Snížil se takt linky a zvýšilo se procento neshod. 

 

 

 450min 

T =  ———— =  10,71 min 

  42 závěsů/směna 

 

 

 

 

Tab.: 5 Výpočty, rok 2011 

Rok 2011 

28 935,00 galv. závěsů /rok 

41,92 galv. závěsů /směna 

578,70 galv. závěsů /rok (neshoda výrobků 2%/rok) 

 

3, optimalizovaný takt – takt linky 8,82 minut, 51 pozinkovaných závěsů za směnu. 

Díky předmoření získají všechny výrobky opět stejné technologické časy. Takt linky se 

sníží, zvýší se počet pozinkovaných závěsů a sníží se procento neshod. Díky tomuto 

podstatně zefektivníme samotnou výrobu a získáme tak plně funkční linku. 

Tabulka č. 7 porovnává data z roku 1990 a 2011. V novém, optimalizovaném procesu by 

bylo možno vyrobit o 6 255 závěsů více,  než v současnosti vyrábíme. Tímto bychom mohli 

navýšit tržby (bez obchodní marže) o 4 803 840Kč.  

 

 

 

450min 

T =  ———— =  8,82 min 

  51 závěsů/směna 
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Tab.: 6 Výpočty při optimalizaci procesu 

optimalizace 

35 190,00 galv. závěsů /rok 

51,00 galv. závěsů /směna 

175,95 galv. závěsů /rok (neshoda výrobků 0,5%/rok) 

 

 

 

 

Tab.: 7 Výpočet kalkulace 

kalkulace 

768,00 celkové náklady na jednu tyč v Kč 

6 255,00 navýšený počet tyčí po optimalizaci (rok 1990-2011) 

4 803 840,00 navýšení tržeb v Kč celkem 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Vliv na kapacitu výroby 

 

1, původní stav (osádka s pěti člennou obsluhou) 

Dle přílohy č. 1 byla průměrná kapacita 51 závěsů za směnu, což při třísměnném provozu činí 

153 závěsů. Týdenní kapacita je 765 závěsů/pracovní týden. Procento neshodných výrobků 

cca 4%. 

 

 

2, současný stav (osádka s tříčlennou obsluhou) 

Dle přílohy č. 1 je průměrná kapacita 42 závěsů za směnu, což při třísměnné provozu činí 126 

závěsů. Týdenní kapacita je 630 závěsů/pracovní týden. Procento neshodných výrobků cca 

2%. 
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3, Optimalizovaný stav (osádka s tříčlennou obsluhou) 

Pokud budeme předpokládat, že díky „předmoření“ zvýšíme takt linky, tak znovu získáme 

týdenní kapacitu 765 závěsů. Což je o 135 závěsů více (jedná se o  nárust kapacity o cca 

21%). Díky navýšení kapacity můžeme pružněji reagovat na termínové požadavky zákazníků. 

V případě získání nových zákazníků se může jednat i o navýšení tržeb za kalendářní měsíc a 

snížení nákladů za opakované „vracení“ zboží do procesu zinkování kvůli neshodám. 
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Závěr 

 

Předpokladem je tedy rozšíření procesu zinkování o předmoření, které by bylo nezávislé na 

hlavní řídící lince. Jednalo by se o před přípravu vytipovaného a v neshodách stále 

opakujícího se zboží nebo o zboží, kde neshodu lze předpokládat. Představiteli jako zejména 

složité svařence nebo zamaštěné a zokujené zboží. Zamezilo by se  prodlužování 

technologických časů a došlo by ke zvýšení taktu linky. 

 

Změnou oproti původní verzi by bylo to, že by zboží bylo navěšováno přímo na galvanický 

závěs stejně, jak je navěšováno dle technologického předpisu pro samotný proces zinkování. 

Připravený rám by „čekal“ v logickém zásobníku a dle potřeby by byl zařazen do výroby.  

 

Zesláblou kyselinu z výrobní linky by bylo možné částečně převést do předmoření a tím snížit 

náklady na koupi nové lázně. 

Pro zjednodušení zadávání pro obsluhu linky by byly vytvořeny univerzální kódy 

s přednastavenými časy pro předmoření, které by obsluha dle potřeby zadávala do řídicího 

systému. 

 

Došlo by tak k větší efektivnosti výroby. Zrychlil a zoptimalizoval by se takt linky. Za směnu 

by bylo možno pokovit větší množství zboží v lepší kvalitě.  

 

Ve své podstatě se jedná o propojení výhod z původní linky s výhodami linky současné. Jedná 

se o propojení znalostí a zkušeností k vytvoření optimálního procesu zinkování na divizi 

Galvanovna. 

 

Z hlediska výrobních lze reálně předpokládat, že „předmoření“ bude pro Galvanovnu 

přínosem a tento nový postup bude využíván. 
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