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 Příloha C  
 

Vývojový diagram - přijetí a zpracování objednávky v provozu Slévárna 
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0. List revizí a změn 

 
Revize/ 
změna 

Datum Popis revize či změny 
 

Zpracoval  Schválil 

0/- 23.3.2009 Vypracování nového 
dokumentu  Ing. Martínek GŘ,  

Ing. Martin Novák 

1/- 2.6.2010 Revize dokumentu Tým 
TPV/SLÉV 

GŘ,  
Ing. Martin Novák 

1/a 20.8.2010 Změna b. 8.3 v souvislosti s 
revizí směrnice QP 8.2/01 

Tým 
TPV/SLÉV 

Zástupce GŘ,  
RNDr. V. Šíma 
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1. Účel 

Tento dokument určuje závazná pravidla a organizační postup při činnostech souvisejících s 
výrobou odlitků a stanovuje zodpovědnosti při přezkoumávání poptávky, přijetí objednávky, 
zpracování výrobní dokumentace, vlastním řízení procesů při výrobě odlitků a dodávání. 
Dokument slouží k zajištění kvality výroby a naplňování požadavků zákazníků a předpisů. 
 
Činnosti prováděné při výrobě pro jaderný průmysl se řídí zásadami stanovenými Příručkou 
kvality – Výroba pro jaderný průmysl (PK-JP). 
 

2. Oblast platnosti 

Směrnice je platná ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. pro provoz Slévárna a Obrábění. 
 

3. Specifikace pojmů a zkratek 

Číslo modelu   - označení modelu, které je tvořeno 2 až 4 písmeny a skupinou čísel, 
nebo pouze skupinou čísel. Číslo modelu přiřazuje SLÉV/P, případně 
je ponecháno číslo modelu zákazníka. TPV/SLÉV číslo modelu 
zaznamenává do výrobního postupu odlitku a průvodky. 

Číslo tavby  - pořadové číslo odlité tavby. Číslo tavby je pomocí příslušného 
programu automaticky přiřazeno k elektronickému tavebnímu listu při 
zahájení tavby. Z tavebního listu se přenáší do technologického 
postupu a průvodky tepelného zpracování. Číslo tavby se na odlitky 
přenáší během opracování jen je-li toto výslovně požadováno 
v technologickém postupu (průvodce). 

Finální dokumentace  - soubor protokolů osvědčujících shodu se stanovenými požadavky, 
včetně zdokumentovaných odchylek a oprav. Vystavuje TK/IO/SLÉV. 

Formulář telefonních záznamů - formulář pro zaznamenání požadavků zákazníka při 
telefonickém kontaktu (tiskopis č. 76300/088). Použitý formulář je 
založen v příslušné zakázkové mapě. 

Hlavní identifikační znaky - rozumí se číslo tavby, číslo modelu, zalité číslo, číslo výkovku, 
číslo zakázky, číslo položky, název, číslo výkresu 

Identifikace odlitku - identifikace odlitku je zajištěna číslem modelu a zalitým číslem a 
slouží k identifikaci konkrétního odlitku 

Informační portál provozu Slévárna - webový portál s denně aktualizovanými reporty a 
sestavami (odkaz \\filesrv\szn_net\D2Portal\Reports\D2Index.htm) 

IS MAX  - hlavní podnikový informační systém 
 
TPV 2000                    - informační systém pro plánování a řízení výroby.  
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Kniha výrobků určených k expedici - tiskopis č. 76200/117, zaznamenává TK/SLÉV. Kniha 
musí obsahovat minimálně následující identifikační znaky 
uvolňovaných výrobků: číslo modelu, název výrobku, číslo tavby, zalité 
číslo odlitku, značka TK/SLÉV a datum podání, stav odlitku (hrubý, 
hrubovaný, na hotovo opracovaný), konzervace, UT, MT, PT, RT, 
hmotnost, místo určení, způsob uložení. 

Kniha záznamů výroby - denní záznamy, v nichž se evidují pořadová čísla vyrobených taveb 
a odlitků z modelu. Vystavuje směnový mistr. 

Kontrolní nález - doklad vystavený na základě zjištění neshody se stanovenými 
požadavky a vyžadující provedení opravy nebo vyřazení výrobku 
(tiskopis č. 74-10/010). Obsahuje hlavní a vedlejší identifikační znaky 
výrobku včetně střediska viníka, na jehož vrub se účtují ztráty z vadné 
výroby. Vystavuje TK/SLÉV. 

Kupní smlouva (KS)  - smlouva, kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou 
věc (zboží) a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se 
zavazuje zaplatit kupní cenu. Dále dle § 409 Obchodního zákoníku. 

Nabídka  - reakce na poptávku zákazníka obsahující provedení, termín dodání, 
cenu záruky, dokumentaci, apod. 

Nález kontroly  - doklad vystavený na základě zjištění neshody se stanovenými 
požadavky při dodávce surovin a materiálů při příjmu na sklad a dále 
při zjištění neshody po návratu výrobků z kooperace (tiskopis č. 74-
10/075). Nález kontroly vystavuje TK/SLÉV, na jeho základě provede 
úsek Centrální nákup reklamační řízení. 

Návodka  - individuální pracovní postup určený pro specifickou výrobu 

Obchodní případ - poptávka, nabídka, objednávka, kupní smlouva příp. smlouva o dílo 

Objednávka - konkrétní požadavek zákazníka na dodávku zboží nebo díla, který 
společně s dodatky (výkres, technické dodací podmínky, apod.) 
zajišťuje přenos všech specifikací a požadavků zákazníka. Není-li 
sepsána kupní smlouva nebo smlouva o dílo, vytváří potvrzení 
objednávky závazný obchodní vztah mezi prodávajícím (zhotovitelem) 
a kupujícím (objednavatelem). 

Odesílací návěští - doklad o odeslání zboží externímu zákazníkovi. Vystavuje výpravna, 
potvrzuje TK/SLÉV. 

Operativní měsíční plán (formoven, čistíren, hrubovny, expedice) - tištěný seznam výrobních 
operací na určené období pro SLÉV/VÝR/FOR, SLÉV/VÝR/CID, 
OBR/VÝR/HO a SLÉV/VÝR/EXP 

Poptávka zákazníka  - soubor podkladů specifikující požadavek zákazníka na  druh odlitku, 
počet ks, termín, dodání, mechanické vlastnosti, apod. 

Postupový výkres  - konstrukční výkres opracovaného odlitku se zakreslenými barevnými 
symboly a poznámkami a všemi technologickými údaji, které jsou 
nutné k výrobě modelového zařízení. Zhotovuje TPV/SLÉV. 
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Posuzovací list  - tiskopis č. 76300/089 (desky)  pro předání poptávky nebo objednávky 
do TPV/SLÉV. 

 Protokol o certifikaci materiálu (CMTR) - tiskopis č. 80900/381. Certifikace ze strany 
společnosti PILSEN STEEL s.r.o., že materiál byl vyroben, vzorkován, 
zkoušen a kontrolován ve shodě s uvedenou materiálovou specifikací 
a byl shledán ve shodě s jejími požadavky a že veškeré činnosti byly 
provedeny v souladu s Příručkou kvality – Výroba pro jaderný průmysl.  

Průvodka tepelného zpracování - tiskopis č. 76350/020 (pro litinu) a č. 76350/021 (pro ocel) 
obsahující konkrétní údaje o materiálu výrobku jako jsou předepsané 
mechanické hodnoty, upravené chemické složení, tepelné zpracování, 
apod. 

Průvodka - dokument zadaný v IS MAX popisující sled chronologicky seřazených 
výrobních, kontrolních a zkušebních operací. Průvodka je základním 
dokumentem pro výrobu odlitku nebo součásti. 

Průvodní list předání tavby - záznam o předání tavby do formovny provozu Slévárna. 
Vystavuje vedoucí tavby. Je identifikován podle čísla tavby. 

Registrační číslo - číslo přidělované každému obchodnímu případu 

Rozměrový protokol  - doklad o rozměrovém stavu výrobku v době před odesláním 
odběrateli - tiskopis č. 74-90/027. Vystavuje TK/SLÉV. 

Seznam schválených dodavatelů (QVL) - pro výrobu pro jaderný průmysl jsou dodávky 
surovin, materiálů a služeb přímo ovlivňujících kvalitu realizovány 
pouze od schválených dodavatelů uvedených na Seznamu 
schválených dodavatelů. Seznam schválených dodavatelů zpracovává 
a aktualizuje úsek Centrální nákup. 

Smlouva o dílo (SoD)  - smlouva, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a 
objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dále dle 
§ 536 Obchodního zákoníku. 

Souhrn požadavků zákazníka – tiskopis č. 76300/417, který vyplňuje pracovník SLÉV/P po 
příchodu objednávky a předává spolu s objednávkou a technickou 
dokumentací do TPV/SLÉV a současně rozesílá elektronicky do útvaru 
SLÉV/MOD/P, kde slouží zároveň jako interní objednávka výroby nebo 
opravy modelu, a do útvaru TK/IO/SLÉV. 

Tavební list  - doklad v elektronické podobě, kde je uveden záznam o 
metalurgickém průběhu tavby. Čísla tavebních listů jsou přiřazována 
automaticky při vystavování. Vystavuje TPV/MET/OC a zadá 
požadavky z technické specifikace. Vlastní průběh tavby zaznamená 
vedoucí tavby příslušné pece. Tavební list je identifikován podle čísla 
tavby. 

Technická specifikace - souhrn technicko-metalurgických předpisů a požadavků vztahujících 
se k příslušné vyráběné součásti. Zpracovává ji TPV/SLÉV a zasílá na 
SLÉV/P. Zahrnuje všechny požadavky obsažené v technických 
dodacích podmínkách. 
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Technické dodací podmínky (TDP) - soubor požadavků a předpisů zákazníka na vlastnosti 
výrobku, provedení, balení a dokumentování 

Vedlejší identifikační znaky - rozumí se typ a hmotnost ingotu, číslo výrobního příkazu 

Výroba nestandardní  - výroba vyznačující se některou zvláštností nebo mimořádnými 
požadavky (materiál, rozměry, hmotnost, jakostní požadavky, zkušební 
metody). Vyžaduje zvláštní opatření nebo individuální technologický 
předpis. 

Výroba opakovaná  - výroba již dříve realizovaná, ke které existují výrobní podklady, 
případně i modelové zařízení 

Výroba standardní  - výroba z běžných materiálů podle běžných technologií a s běžnými 
požadavky  zákazníka,  která se řídí podle základních obecně platných 
technologických směrnic. Nevyžaduje žádná speciální technická 
opatření. 

Výrobní a zkušební plán (MPP) - chronologický sled hlavních výrobních, kontrolních a 
zkušebních operací, které mají být provedeny v souladu s požadavky 
zákazníka a předpisů (tiskopis č. 80-40/228). Plán zároveň slouží pro 
vyznačení kontrolních bodů, při kterých dochází ke kontrole průběhu 
výroby a zkoušení zákazníkem nebo jím pověřenou třetí stranou. 
Vystavuje TPV/TECH/SLÉV dle QS 7.1/01. 

Výrobní postup odlitku - tiskopis č. 76350/084 (A4-6994) vyplněný technologem zejména 
těmi technologickými údaji, které nejsou obsaženy na postupovém 
výkresu 

Výrobní příkaz  - jednoznačný identifikátor odlitku v informačních systémech MAX a 
TPV 2000 

Zakázkové číslo - číslo přidělené realizovanému obchodnímu případu 

Zakázkový list - interní doklad, který vystavuje SLÉV/P ke každému obchodnímu 
případu na základě technické specifikace předané z TPV/SLÉV, 
obsahuje také termín požadované expedice a cenu jednotlivých odlitků 

Zákazník - potencionální kupující (objednatel), organizace nebo osoba, která 
přijímá produkt 

Zalité číslo  - pořadové číslo odlitku vyrobeného ze stejného modelu. Pořadové 
číslo je na odlitku předlito ve stejném místě a stejným způsobem jako 
číslo modelu. Zalité číslo odlitku přiřazuje TPV/SLÉV v technologickém 
postupu odlévání, v některých případech si zalité číslo určuje 
zákazník. 

Zkušební blok/vzorek pro zkoušení - přídavný materiál ponechaný na odlitku, po jehož 
oddělení od odlitku a zhotovení zkušebních tyčí a těles následuje jejich 
zkoušení. Před oddělením od odlitku musí být vzorek označen 
shodnými identifikačními znaky jako odlitek. 
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NDT - nedestruktivní zkoušení 
MT - magnetická zkouška 
PT - kapilární zkouška 
RT - zkouška prozářením 
UT - zkouška ultrazvukem 
 
Organizační zkratky: 

TPV/TECH/SLÉV - útvar Technická příprava výroby - Technologie provozu Slévárna 
TPV/MET/SLÉV - útvar Technická příprava výroby - Metalurgie provozu Slévárna 
TPV/SLÉV - útvary Technologie a Metalurgie TPV provozu Slévárna 
TK/SLÉV - útvar Technická kontrola provozu Slévárna 
TK/IO/SLÉV - Inspekční oddělení provozu Slévárna 
P/ODL - útvar Prodej - odlitky 
SLÉV/PL - útvar Plánování provozu Slévárna 
SLÉV/PL/MOD - útvar Plánování střediska Modelárna 
SLÉV/VÝR - útvar Výroba provozu Slévárna 
SLÉV/VÝR/FOR - útvar Formovna provozu Slévárna 
SLÉV/VÝR/CID - útvar Cídírna provozu Slévárna 
SLÉV/VÝR/EXP - útvar Expedice provozu Slévárna 
OBR/VÝR - útvar Výroba provozu Obrábění 
OBR/VÝR/HO - útvar Hrubovna provozu Obrábění 
OBR/PL - útvar Plánování provozu Obrábění 
TPV/MET/OC - útvar Technická příprava výroby - Metalurgie provozu Ocelárna 
 

4. Obchodní případ - poptávka 

Poptávkové řízení slouží k určení 
A. požadavků specifikovaných zákazníkem, včetně požadavků na činnost při dodání a 

po dodání 
B. požadavků, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo 

zamýšlené použití, je-li známo 
C. požadavků zákonů a předpisů aplikovatelných na produkt 
D. jakýchkoliv doplňujících požadavků určených společností PILSEN STEEL s.r.o. jako 

potřebné 
 
Před podáním nabídky je každá poptávka přezkoumána, zda  

- obsahuje kompletní dokumentaci 
- neobsahuje nejasné požadavky, které je třeba vyřešit 
- požadavky zákazníka jsou vhodně a jasně stanoveny a dokumentovány 
- je společnost schopna splnit veškeré stanovené požadavky 
- jsou k dispozici všechna povolení (certifikáty) potřebné pro výrobu produktu 

 

4.1. Přijetí poptávky 

Poptávkové řízení je zahájeno na základě požadavku zákazníka na dodávku zboží nebo díla. 
Poptávku od zákazníka přijímá pracovník P/ODL v písemné nebo telefonické formě. 
Telefonickou poptávku zaznamenává na Formulář telefonních záznamů (č.t. 76300/088). 
 
V případě, že se jedná o sortiment, který nevyrábíme (válcovaný materiál apod.), sdělí 
pracovník P/ODL zákazníkovi, že nabídka nebude zpracována. V případě, že se jedná o 
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vhodný sortiment, zkontroluje pracovník P/ODL kompletnost, úplnost a čitelnost podkladů. 
Pak poptávku předá k registraci koordinátorovi P/ODL. 
 
Koordinátor P/ODL provede registraci poptávky zapsáním do knihy „Příchod objednávek a 
poptávek“, čímž je přiděleno registrační číslo  a poté založí poptávku včetně příloh do TPV 
2000. Tím je umožněn všem útvarům paralelní přístup k poptávce a dokumentaci s ní 
spojené (výkresy, TDP) 
Dále ke každé poptávce vystaví Zakázkovou mapu (č.t. 74300/124) a Posuzovací list (č.t. 
76300/089), oba doklady označí registračním číslem a takto zpracovanou poptávku vrátí zpět 
příslušnému aktivnímu obchodníkovi P/ODL 
 
Jaderný program: V případě poptávky pro jaderný průmysl jsou Zakázková mapa a 
Posuzovací list označeny kromě registračního čísla razítkem JADERNÝ PROGRAM ASME 
(případně JADERNÝ PROGRAM RCCM) způsobem stanoveným v Příručce kvality - Výroba 
pro jaderný průmysl. 
 

4.2. Přezkoumání poptávky  

Pracovník P/ODL na základě požadavku zákazníka určí termín zpracování poptávky 
odbornými útvary. Toto vyznačí do Posuzovacího listu a spolu s kompletní dokumentací od 
zákazníka předá do TPV/SLÉV k přezkoumání proveditelnosti. Zakázková mapa zůstává 
uložena v P/ODL 
 
Jaderný program: V případě poptávky pro jaderný průmysl je dokumentace předána 
Technickému řediteli, který stanoví, kteří pracovníci TPV/SLÉV budou zakázku zpracovávat 
a předá jim Posuzovací list k přezkoumání proveditelnosti. Dále se při přezkoumávání 
poptávky pro jaderný průmysl postupuje způsobem uvedeným v Příručce kvality - Výroba pro 
jaderný průmysl. 
 
 
 
Při posuzování požadavků zákazníka (bod A - TDP, výkres, apod.) přihlížejí pracovníci i k 
požadavkům dle bodů B, C a D – viz kap. 4. Přezkoumání požadavků stanovených body B, 
C a D potvrdí vedoucí TPV/TECH/SLÉV razítkem „Přezkoumáno dle požadavků ISO 9001“, 
datem a podpisem. V případě požadavku na dodávku včetně modelového zařízení se 
postupuje podle směrnice QS 7.5/03 – Řízení procesů při výrobě modelů.  
  
 
 
TPV/MET/SLÉV posuzuje poptávku z těchto hledisek: 
- požadavek na materiál odlitku 
- mechanické hodnoty materiálu 
- tepelné zpracování odlitku 
- provedení opravného svařování (případně konstrukčního, pokud ho zákazník požaduje) 
 
TPV/TECH/SLÉV  posuzuje poptávku z těchto hledisek: 
- konstrukčnost odlitku 
- návrh na eventuální změny konstrukce odlitku  
- požadavek na kvalitu a přesnost vzhledem k TDP a požadavkům výkresu 
- určí provedení modelu, je-li zákazníkem požadován 
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TK/SLÉV  posuzuje poptávku z těchto hledisek: 
-     provedení požadovaných zkoušek (nedestruktivních i destruktivních) 
-     pokud zákazník požaduje přejímání odlitků přejímací společností, pracovník 

TPV/TECH/SLÉV musí posoudit přejímací podmínky této společnosti, zda nejsou v 
rozporu s požadavky zákazníka. Pokud nastane rozpor, upozorní příslušného aktivního 
obchodníka, který tyto rozpory projedná se zákazníkem 

 
TPV/TECH/SLÉV dále na základě vyjádření předcházejících útvarů či vlastních pracovníků 
zpracuje předběžné normování výrobních operací pro jednotlivá výrobní střediska a určí 
celkové náklady na jednotlivé položky poptávky. 
 
SLÉV/P/MOD určuje:  
- cenu modelového zařízení podle navržené slévárenské technologie 
-  průběžnou dobu výroby modelového zařízení 
- provedení modelového zařízení podle počtu odlitků nebo požadavku zákazníka sdělí  
     Útvar je povinnen postupovat zároveň dle QS 7.5/03 – Řízení procesů při výrobě modelů. 
 
SLÉV/PL určuje:  
předpokládanou průběžnou dobu odlitku a z ní vyplývající termín dodání  
 
 
Všechna vyjádření jednotlivých útvarů se zapisují do TPV 2000. Výstupem je tištěný 
dokument označený registračním číslem, který je založen do Posuzovacího listu a potvrzen 
vedoucím TPV/TECH/SLÉV. Posuzovací list je vrácen do SLÉV/P 
 

4.3. Zpracování nabídky 

Po vrácení Posuzovacího listu z odborných útvarů zpět do P/ODL zpracuje aktivní obchodník 
návrh prodejní ceny podle kritérií stanovených v ON 02 - Prodej a v tiskopisech Kalkulace - 
č.t. 76300/200 (pro litinu) a 76300/201 (pro ocel). 
 
Případné požadavky na kooperaci řeší pracovník P/ODL s útvarem Nákup. Zjištěnou cenu 
kooperace zahrne do nabídky. 
Jaderný program: V případě jakékoliv kooperace musí být dodavatel kooperace vybrán ze 
Seznamu schválených dodavatelů (QVL).  
 
Na základě stanovisek odborných útvarů Posuzovacím listu zpracuje aktivní obchodník 
nabídku, kterou posílá zákazníkovi v písemné formě.  
 

4.4. Vyhodnocení nabídkového řízení 

Vyhodnocení úspěšnosti nabídkového řízení se provádí v TPV 2000, kam pracovníci P/ODL 
zapisují jeho průběh a výsledek. 
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5. Obchodní případ - objednávka 

 
5.1 Přijetí objednávky 
Příjem objednávek od zákazníků provádí pracovník P/ODL.  
Objednávky jsou přijímány pouze v písemné formě. Objednávka podléhá registraci ve 
stejném rozsahu jako poptávka. Pokud se jedná o objednávku na základě nabídky, přejímá 
objednávka původní registrační číslo poptávky. V případě, že objednávce nepředcházela 
poptávka, postupuje se při zpracování dokumentů a přezkoumání požadavků zákazníka a 
předpisů jako při zpracování poptávky – viz kap. 4 
 
5.2 Přezkoumání a zpracování objednávky  
Pracovník P/ODL provede základní kontrolu kompletnosti a čitelnosti podkladů, rámcově 
zkontroluje objednávku s nabídkou a přidělí zakázkové číslo.  
V případě odchylek proti původní nabídce projedná tyto pracovník P/ODL s příslušnými 
odbornými útvary a následně se zákazníkem s cílem odstranit rozpory. Komplexní kontrolu 
podkladů provedou příslušní pracovníci odborných útvarů a v případě zjištění jakýchkoliv 
rozporů nebo nejasností informují pracovníka P/ODL, který toto projedná se zákazníkem.  
 
Dále příslušný pracovník P/ODL přidělí číslo modelu (pokud je požadována výroba nového 
modelu nebo jeho přechodná změna),  zakázku vloží do systému TPV 2000 včetně všech 
dokumentů. Obchodník vyplní formulář Souhrn požadavků zákazníka. V případě, že 
objednávka obsahuje specifický požadavek, který není ve formuláři samostatně uveden, 
použije se rubrika „Poznámka“. 
 
 
Každou objednávku včetně příslušné výkresové dokumentace označí obchodník 
zakázkovým číslem a včetně dalších eventuelních podkladů (TDP) založí do Zakázkové 
mapy, která zůstává uložena na SLÉV/P a slouží k zakládání všech dokumentů spojených s 
obchodním případem. Po vyřízení obchodního případu je Zakázková mapa uložena 
k uchování. 
 
Objednávku vzájemně vyjasněnou se zákazníkem předá pracovník P/ODL útvaru TPV/SLÉV 
společně s těmito dokumenty: 
- posuzovací list 
- v případě předchozího poptávkového řízení kopie původního  
- objednávka zákazníka 
- platné výkresy součástí (3 kopie) označené číslem zakázky 
- souhrn požadavků zákazníka 
- TDP (v případě opakované výroby pouze pokud došlo ke změně revize nebo celých  

podmínek) 
Jaderný program: V případě zakázky pro jaderný průmysl je tato dokumentace předána 
Technickému řediteli, který stanoví Pokynem technického ředitele manažera pro zakázku a 
dokumenty mu předá - viz Příručka kvality - Výroba pro jaderný průmysl. 
 
Současně pracovník P/ODL zašle Souhrn požadavků zákazníka emailem do útvaru 
SLÉV/PL, kde jsou stanoveny a zapsány do TPV 2000 termíny dokončení jednotlivých 
skupin operací (tzv. milníky), dále do útvaru SLÉV/MOD/P a příslušnému pracovníkovi 
TK/IO/SLÉV.  
 
Takto předaný obchodní případ je zároveň pokynem k zahájení předvýrobních prací. V 
odůvodněných případech stačí k zahájení předvýrobních prací minimálně jeden z uvedených 
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podkladů nebo přímo telefonický pokyn pracovníka P/ODL, po kterém však následuje 
doplnění všech nezbytných dokladů. V případě, že zákazník nespecifikuje své požadavky 
dodáním výkresů nebo technických podmínek, výroba není zahájena.  
 
Podpisové a rozhodovací pravomoci jsou stanoveny v organizačních normách společnosti 
ON 05 - Podpisový řád a ON 02 - Prodej. 
 
V případě potřeby externí kooperace vystaví pracovník P/ODL žádanku na tuto objednávku v 
IS MAX a předá do úseku Nákup technickou dokumentaci, která je součástí objednávky. Na 
základě žádanky připraví pracovník úseku Nákup návrh SoD, která je po schválení zaslána 
kooperantovi. 
 
 
TPV/SLÉV zkontroluje kompletnost a úplnost údajů všech obdržených dokumentů včetně 
podpisů a datumů.  
 
Překlad cizojazyčné technické dokumentace předané zákazníkem v případě potřeby zajistí 
úsek Centrální nákup. Je-li to vhodné, přeloží pracovník P/ODL po předchozí konzultaci s 
pracovníkem odborného útvaru (TPV/TECH/SLÉV, TPV/MET/SLÉV, TK/SLÉV) jen pasáže 
nutně potřebné pro zpracování odpovídajících interních podkladů. Rozsáhlé dokumenty, 
které je třeba přeložit celé (např. NDT předpisy, návrhy smluv), předá úseku Centrální nákup 
pracovník P/ODL 
 
 
Na základě Souhrnu požadavků zákazníka vypracuje TPV/TECH/SLÉV technickou 
specifikaci, potvrdí ji svým podpisem a předá ji příslušnému pracovníkovi P/ODL.  
Jaderný program: Manažer zakázky přezkoumá zpracovanou dokumentaci a předá ji 
SLÉV/P. 
 
Technická specifikace je v provozu Slévárna podkladem jak pro vydání zakázkového listu, 
tak pro potvrzení objednávky zákazníka nebo vypracování kupní smlouvy. Zakázkový list 
rozesílá příslušný aktivní obchodník do ostatních útvarů dle rozdělovníku, který je k dispozici 
u příslušných pracovníků P/ODL. 
 
TK/IO/SLÉV spolu se zakázkovým listem obdrží platné technické dodací podmínky (pouze 
nové nebo revidované).  
 
Vedoucí TPV/TECH/SLÉV posoudí a rozhodne, zda bude provedena simulace. 
TPV/TECH/SLÉV zpracuje postupový výkres a předá ho do střediska Modelárna. Je-li 
součástí odlitku zalévaný díl (např. trubka, lopatka), zašle současně i výkres tohoto dílu do 
SLÉV/PL/MOD. Výroba a dodávání modelových zařízení se řídí dle směrnice QS 7.5/03 - 
Řízení procesů při výrobě modelů. 
 
SLÉV/PL stanoví plánované termíny – harmonogram: příchod modelového zařízení, 
formování, lití, tepelné zpracování, čistírna, apretace, 1. a 2. strojní opracování, NDT, oprava 
vad, přejímka, expedice k hotovému opracování, expedice. V případě, že zákazník požaduje 
harmonogram, informuje SLÉV/PL aktivního obchodníka P/ODL o vytvoření první verze 
elektronického harmonogramu s údaji zTPV 2000.  
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Pokud je nutná oprava modelového zařízení, stanoví Modelárna cenu za opravu dle 
QS 7.5/03 a předá ji do P/ODL. Tato cena bude projednána se zákazníkem. 
 
 
Výsledkem provedení všech výše uvedených činností je kompletně zpracovaná technická 
dokumentace obchodního případu dle TS 07/76/11. Vydáním této dokumentace do výroby je 
zahájena vlastní výroba produktu. 
Jaderný program: Pro odlišení interních dokumentů pro výrobu pro jaderný průmysl od 
dokumentů pro ostatní výrobu je do pravého horního rohu interního dokumentu vydaného 
pro výrobek pro jaderný program (u svázaného vícestránkového dokumentu na 1. straně) 
umístěno razítko JADERNÝ PROGRAM ASME (případně JADERNÝ PROGRAM RCCM) – 
viz Příručka kvality – Výroba pro jaderný průmysl.  
 

6. Plánování výroby 

Souhrn všech obchodních případů (jejich jednotlivých objednávek) je evidován pracovníky 
SLÉV/PL v informačním systému TPV 2000. Plánovací proces je dvoustupňový – plánování 
zakázek a operativní výhledy. Obojí provádí SLÉV/PL a hlavními kriterii jsou: 

a) dodací termín vyplývající z kupní smlouvy 
b) termín lití odvozený z expedičního termínu a průběžné doby odlitku (známé při 

opakované výrobě a kvalifikovaně odhadnuté při nové výrobě) 
c) momentální kapacita SLÉV/VÝR/FOR 

 
Kromě plánování zakázek potvrzených objednávkou je možné v TPV 2000 využívat možnost 
rezervace kapacit pro objednávky předpokládané do budoucna s vysokou pravděpodobností 
uskutečnění. Každá rezervace musí být proměněna na zakázku do předem stanovené doby 
před rezervovaným termínem odlití. Není-li stanoveno jinak, je tato doba dva měsíce. Pokud 
zákazník v této lhůtě nepotvrdí převedení rezervace na zakázku, je tato ze systému 
odstraněna, nebo posunuta tak, aby termín lití opět vyhovoval kontrolní dvouměsíční lhůtě. O 
změně termínu je zákazník informován aktivním obchodníkem. Stav rezervací je denně 
aktualizován na informačním portálu provozu Slévárna. 
 
Na základě zakázkové náplně v TPV 2000 vypracovává SLÉV/PL a OBR/PL každý 
kalendářní měsíc operativní měsíční výhledy výroby v SLÉV/VÝR/FOR, SLÉV/VÝR/CID, 
OBR/VÝR/HO (tiskopis č. 76200/046 - Operativní měsíční plán) a měsíční operativní výhled 
expedice, které následně obdrží vedoucí SLÉV/VÝR/FOR, SLÉV/VÝR/CID, OBR/VÝR/HO a 
SLÉV/VÝR/EXP. Dále je vydáván měsíční výhled potřeby modelů, který je distribuován do 
SLÉV/VÝR/FOR a SLÉV/PL/MOD. Na základě tohoto plánu dochází v SLÉV/PL/MOD k 
přípravě potřebných modelových zařízení pro Slévárnu.  
 
Dojde-li během aktuálního měsíce ke změnám, je navíc vydán Dodatek měsíčního 
operativního výhledu.  
 
Kriteriem pro zařazení do těchto výhledů je  

- zohlednění dodací termínu 
- aktuální stav rozpracovanosti 
- momentální technická a personální kapacita příslušného pracoviště 

 
Kompletní soubor těchto výhledů musí být uzavřen vždy do konce předcházejícího měsíce. 
V TPV 2000 zaznamenávají následně pracovníci SLÉV/PL a OBR/PL skutečné termíny 
ukončení skupin operací (milníků). Vedoucí jednotlivých útvarů SLÉV/VÝR/FOR, 
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SLÉV/VÝR/CID, OBR/VÝR/HO, SLÉV/VÝR/EXP mají povinnost neprodleně informovat 
vedoucího SLÉV/VÝR nebo OBR/VÝR v případě jakéhokoliv ohrožení milníku s udáním 
příčiny a náhradního termínu. Pokud vedoucí SLÉV/VÝR popř. OBR/VÝR rozhodne o novém 
náhradním termínu, provede SLÉV/PL popř. OBR/PL změnu termínu (přeplánování) vTPV 
2000. Dále je možné provést přeplánování na základě změnové rozpisky, kontrolního nálezu 
nebo příkazu vedoucího SLÉV/VÝR nebo OBR/VÝR. Pokud změnu neiniciuje pracovník 
P/ODL, je vždy neprodleně informován a to automaticky vygenerovaným e-mailem z TPV 
2000 s přílohou obsahující všechny vzniklé změny. Původně potvrzený termín dodávky 
zůstává stále v podkladech jako platný – přeplánování má bez souhlasu zákazníka pouze 
interně-informativní charakter. 
 
Za plnění měsíčního výhledu zodpovídají vedoucí SLÉV/VÝR/FOR, SLÉV/VÝR/CID a 
OBR/VÝR/HO. Za správu odchylek od výhledu zodpovídá SLÉV/VÝR/EXP. Stav odchylek je 
denně aktualizován na informačním portálu Slévárny. 
 

7. Příprava a řízení výroby 

Po vyrobení modelového zařízení a jeho kontrole dle QS 7.5/03 jej TK/SLÉV zašle společně 
s Průvodkou modelu (č.t. 70800/262) a postupovým výkresem do skladu modelů. Pracovníci 
skladu modelů provedou fyzickou kontrolu dodaného modelového zařízení a informují 
TPV/SLÉV o příchodu modelového zařízení. Provedenou kontrolu zaznamenají do sešitu 
spolu s datumem a potvrdí svým podpisem. Datum příchodu modelového zařízení z 
Modelárny do Slévárny je zaznamenán do TPV 2000. Je-li model odesílán postupně, uvede 
se datum příchodu poslední dodávky. 
 
TPV/TECH/SLÉV provede: 

- Prověření technologické způsobilosti modelového zařízení. 
- Posouzení, zda bude proveden simulační výpočet odlitku. Rozhodnutí o provedení 

simulace přísluší vedoucímu TPV/TECH/SLÉV. 
 Posuzování a schvalování simulace probíhá na základě následujících kritérií: 

• rozhodnutí komise jakosti (simulace je závazná) 
• nový typ odlitku 
• nový materiál nebo zásadní změna materiálu  
• výskyt vad u opakované výroby 

- Zakreslení detailní dílenské technologie výroby odlitku na model. 
- Zpracování Výrobního postupu odlitku. Na vypracování Výrobního postupu odlitku 

spolupracuje s pracovníkem TPV/MET/SLÉV, který stanoví licí teplotu, postup na 
tepelné zpracování odlitků, způsob odstranění vtoků, nálitků a zesílení, velikost, 
počet a umístění zkušebních bloků. 

- Vypracování průvodky dle skutečného stavu modelu pro formování, lití, čištění, 
tepelné zpracování a apretaci. 

- Výpočet norem dle podkladů: 
• Výrobní postup odlitku  
• Postupový výkres odlitku 
• Průvodka (IS MAX) 
• Technická specifikace 

 
Metalurg TPV/MET/SLÉV vypracuje Průvodku tepelného zpracování (č.t. 76350/020 nebo 
76350/021). 
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Pracovník normování TPV/TECH/SLÉV provede kontrolu dříve vypočtených norem a v 
případě technologických změn provede úpravu normy. Vypočtené normy času zaznamená 
do IS MAX. 
 
Pro zahájení výroby forem a lití předá technolog TPV/TECH/SLÉV do SLÉV/VÝR tyto 
dokumenty: 
- výrobní postup odlitku - kopie 
- průvodka tepelného zpracování - kopie 
- postupový výkres - kopie 
- platný výkres pro zakázku 
- popřípadě Záznam o kontrole prvého kusu (č.t. 76350/129) nebo jinou dokumentaci pro 

nestandardní výrobu 
 
Pracovník normování zkontroluje kompletnost zadání všech údajů v IS MAX a následně 
provede uvolnění položky. Na tomto základě vytvoří a uvolní pracovník SLÉV/PL výrobní 
příkaz.  
Výše uvedené doklady jsou předány do SLÉV/VÝR v počtu dle počtu kusů a dávek, a tím je 
dán pokyn k vytisknutí dokumentace z IS MAX. Předání dokumentace se potvrdí v 
registrační knize pro vydanou výrobní dokumentaci z TPV/SLÉV datem předání a podpisem 
pracovníka, který dokumentaci převzal. Posuzovací list obchodního případu se vrací do 
SLÉV/PL, kde se uchovává. 
 
Pracovník SLÉV/PL vytiskne z IS MAX průvodku a technickou specifikaci a předá je ke 
kontrole do TPV/TECH/SLÉV. Zpracovatel provede kontrolu a potvrdí správnost údajů 
podpisem. Závěrečné schválení provede podpisem vedoucí TPV/TECH/SLÉV. Potvrzená 
dokumentace se vrací do SLÉV/PL, která zajišťuje distribuci dokumentace do výroby. 
SLÉV/VÝR odpovídá za včasné předání výrobní dokumentace do SLÉV/VÝR/EXP. 
 
SLÉV/PL provede kontrolu kompletnosti dodaných dokladů, rozdělí dokumentaci podle 
jednotlivých středisek a předá je vedoucím středisek. Předání je potvrzeno v předávacím 
sešitu s datem a podpisem. 
 
SLÉV/PL provádí kontrolu dodržování termínů příchodu modelového zařízení do Slévárny a 
kontrolu termínových milníků a expedičních termínů pro jednotlivé odlitky. O všech 
odchylkách od původního harmonogramu informuje pracovníky SLÉV/P. 
 
SLÉV/VÝR/CID zajistí u vybraných odlitků (zalité číslo 1 nebo při zásadní úpravě 
technologie) předání vážních lístků do 2 dnů po zvážení vedoucímu TPV/TECH/SLÉV a 
SLÉV/P. 
 
V případě vydávání dokumentace na výrobky, které nebudou expedovány ze společnosti, 
předepíše TPV/TECH/SLÉV do průvodky po ukončení výrobních operací operaci „Ukončení 
výroby“ na středisko SLÉV/VÝR/EXP. Expedice je odpovědná za řádné ukončování výroby 
těchto výrobků jak v technické dokumentaci, tak v IS MAX.  
 

8. Výrobní činnosti 

Pro zahájení výrobních činností provozu Slévárna je nutné ukončit všechny předvýrobní 
činnosti včetně úplné kompletace modelového zařízení. 
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Zahájit výrobu smí vedoucí pracovník SLÉV/VÝR/FOR po obdržení výrobní dokumentace. 
Výrobní dokumentace nutná pro výrobu a odlití formy je: 

a) Průvodka 
b) Technická specifikace  
c) Průvodka tepelného zpracování 
d) Výrobní postup odlitku 
e) Výkres se zakreslenou slévárenskou technologií – postupový výkres 

 
Výroba probíhá dle postupu v průvodce. Po provedení příslušné operace je tato v průvodce 
potvrzena.  
 

8.1. Výroba formy a jader, odlévání 

Suroviny používané pro výrobu formovacích směsí popisuje TS 07/76/12. SLÉV/VÝR/FOR 
stanovuje na základě zakázkové náplně požadavky na dodávky surovin a pomocného 
materiálu. Požadavky zpracovává úsek Centrální nákup dle ON 15. 
 
Modelové zařízení připravuje Modelárna na základě upřesněných požadavků 
SLÉV/VÝR/FOR k měsíčnímu plánu potřeb modelů, který zpracovává SLÉV/PL. Modelové 
zařízení je připraveno ve skladu Modelárny bud. 26 nebo 27 a je předáváno pracovníkovi 
SLÉV/VÝR/FOR předávacím protokolem - č.t. 74010/195. 
 
Výroba forem a jader je prováděna podle výrobní dokumentace v souladu s TS 07/76/13. 
 
Výrobu formy a její kontrolu řídí mistr SLÉV/VÝR/FOR, dále je prováděna namátková 
kontrola TK/SLÉV podle QS 8.2/02. U předem určených odlitků je prováděna kontrola 
TK/SLÉV v celém rozsahu výroby formy.  
 
Objednávání tekutého kovu a kompletace taveb jsou prováděny mistrem SLÉV/VÝR/FOR na 
tiskopisech Výrobní pořad (č.t. 76200/095) a Sestava tavby (č.t. 76200/094). Výrobní pořad a  
Průvodku tepelného zpracování předá vrchní mistr příslušnému pracovníkovi provozu 
Ocelárna. Sestava tavby je příkaz k odlévání pro směnového mistra SLÉV/VÝR/FOR. 
Technické údaje pro vystavení těchto dokladů jsou čerpány z Výrobního postupu odlitku. 
 
Dodávka tekutého kovu a odlévání - mistr Slévárny předá směnovému mistrovi 
SLÉV/VÝR/FOR pánev s tekutým kovem spolu s vyplněným tiskopisem Průvodní list - 
předání taveb na odlitky (č.t. 76200/096). Tento dokument potvrdí předávající a přejímající 
svými podpisy. Odběr a lití popisuje TS 07/76/02 a TS 07/76/10. Odlévání formy řídí 
směnový mistr SLÉV/VÝR/FOR za přítomnosti mistra Slévárny. Postupuje se podle směrnic: 
- TS 07/76/02 - Odběr tekuté oceli, šedé litiny a tvárné litiny na odlitky  
- TS 07/76/01 - Měření a předepisování licích teplot ocelí na odlitky 
 
Uvolnění odlitku z formy provádí mistr SLÉV/VÝR/FOR na základě předepsané doby 
chladnutí uvedené ve Výrobním postupu odlitku dle TS 07/76/03. Datum a čas zapíše do 
sešitu "Předávání odlitků". Za uvolnění a předání odlitků do čistírny zodpovídá mistr 
SLÉV/VÝR/FOR. 
 
Po odlití zakázky dá pracovník SLÉV/PL pokyn pracovníkovi SLÉV/VÝR/FOR k odeslání 
modelového zařízení do skladu Modelárny. Číslo modelu zapíše do knihy a odeslání potvrdí 
datumem a podpisem, pracovník Modelárny potvrdí převzetí. Kompletnost kontroluje 
skladník SLÉV/VÝR/FOR i Modelárny podle Průvodky modelu (č.t. 70800/262). 
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Předání odlitku z formovny do čistírny potvrdí při převzetí mistr SLÉV/VÝR/CID v sešitu 
"Předávání odlitků". Současně s odlitkem je předána výrobní dokumentace. Identifikace 
odlitku je zajištěna předlitým číslem modelu a zalitým číslem.  
 

8.2. Čištění a základní tepelné zpracování odlitků 

Sled a druh výrobních a kontrolních operací je určen v průvodce. Zařazení odlitku do výroby 
provádí mistr úseku dle sledu operací v průvodce a dle pokynů vedoucího SLÉV/VÝR/CID  
popř. SLÉV/VÝR. 
 
Tryskání odlitku na pracovišti vodního tryskače slouží pro hrubé odstranění formovací směsi 
z povrchu. Tryskání je řízeno TS 07/76/04. 
 
Okop a odstranění vtoků jsou prováděny v souladu s TS 07/76/04, TS 07/76/05. 
 
Odstranění nálitků je řízeno TS 07/76/05 a případné návaznosti při předehřevu a dohřevu 
odlitku řeší mistr společně s TPV/MET/SLÉV.  
 
Na pracovišti pro tryskání odlitku na brokovém tryskači jsou z odlitku odstraněny okuje a 
zbytky připečené formovací směsi. Provádí se dle TS 07/76/04. 
 
Základní tepelné zpracování odlitku je určeno v Průvodce tepelného zpracování. Uložení 
odlitků na vůz žíhací pece, jejich rozmístění a průběh vlastního žíhání řídí mistr čistírny 
odlitků po projednání režimu s metalurgem (TS 07/76/06).  
 
 
V případě, že z kapacitních, technických nebo jiných důvodů není možné provést 
předepsané tepelné zpracování odlitků v rámci společnosti, je možné objednat příslušné 
práce u externí firmy. Požadavek na kooperaci tepelného zpracování jsou oprávněny vystavit 
útvary SLÉV/VÝR a TPV/SLÉV. Úsek Centrální nákup osloví na základě dokladů předaných 
z útvaru žadatele (viz dále) firmy, které mohou požadované tepelné zpracování zajistit a 
vybere nejvhodnější nabídku. Úsek Centrální nákup dále zajistí dopravu do místa provedení 
prací, o termínu přepravy informuje SLÉV/VÝR a vystaví objednávku nákupu. SLÉV/VÝR 
zajistí, že odlitek bude připraven k odvozu v daném termínu. 
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Doklady potřebné pro zajištění kooperace tepelného zpracování: 
- Průvodka tepelného zpracování, eventuálně kreslený diagram tepelného zpracování 
- Výkres nebo náčrt dílu s uvedením obrysových rozměrů kusu, tzn. včetně přídavků na 

opracování, vyčnívajících částí (zkoušek, čepů) a hmotnosti kusu ve fázi před tepelným 
zpracováním. Pokud je to možné, vyznačit polohu a rozměry čepů a zkoušek. 

- Podklady pro shodu s technickou specifikací – požadované hodnoty mechanických 
vlastností, struktury, tvrdosti, eventuelně další požadavky zákazníka včetně metodiky 
jejich zkoušení. 

- Další informace potřebné pro úspěšné provedení tepelného zpracování. 
 
Dodavatel je povinen dokladovat hodnoty dosažené z vlastní zkušebny. Po přijetí (návratu) 
výrobku z kooperace pracovník TK/SLÉV provede kontrolu shody hodnot s požadavky 
technické specifikace a objedná provedení stejného rozsahu zkoušení v mechanické 
zkušebně. V případě významných rozporů ve výsledných hodnotách bude řešeno formou 
reklamace provedených prací. Dodavatel je povinen provést práce dle poskytnutých dokladů 
– odchylky provedené bez předchozího projednání a schválení společností jsou podkladem 
pro reklamaci provedených prací. 
 
V případě, že si zákazník v kontraktu vymínil, že chce být informován o zásadních změnách 
v technologii výroby odlitků, SLÉV/P jej o plánované kooperaci vyrozumí a požádá o 
písemné schválení. 
Jaderný program: V případě kooperace při tepelném zpracování musí být kooperant vybrán 
ze Seznamu schválených dodavatelů (QVL). 
 

8.3. Odběr zkušebních bloků, výroba zkušebních těles a mechanické zkoušky 

Umístění zkušebních bloků, které mají být odebrány pro zkoušku mechanických vlastností, je 
zpravidla předepsáno nebo schváleno zákazníkem. Pokud tomu tak není, provede výběr 
zkušebních bloků mistr po dohodě s metalurgem v souladu s b. 5.4 směrnice TS 07/76/04. 
Před oddělením musí být zkušební bloky označeny.  
Značení zkušebních bloků provádí pracovník TK/SLÉV. Každý přilitý zkušební blok musí být 
před oddělením od odlitku označen minimálně číslem modelu a zalitým číslem. Připouští se  
označení raznicí nebo bílou nesmyvatelnou barvou. Při dělení na zkušební tyče a tělesa se 
čísla přenášejí zásadně ražením. Přeznačení musí být  provedeno před rozřezáním bloku. 
Přeznačení provádí pracovník TK/SLÉV, není-li požadována účast zástupce zákazníka nebo 
přejímací společnosti. 
 
Odběr zkušebních bloků, výroba zkušebních těles, zkoušení mechanických vlastností a 
záznamy o provedených zkouškách jsou řízeny dle QP 8.2/01 – Pracovní postup pro odběr 
zkušebního materiálu a zkoušení v mechanické zkušebně. 
 
Za provedení odběru zkušebního bloku a jeho předání společně s dokumentací do dílny 
výroby zkušebních těles zodpovídá výrobní mistr. Pokud je při odběru zkušebních bloků 
předepsána přítomnost zástupce zákazníka nebo přejímací společnosti, je toto uvedeno v 
průvodce. Mistr výroby vyzve písemně nebo e-mailem Inspekční oddělení TK k zajištění 
přejímky. Pracovník Inspekčního oddělení zajistí označení zkušebního materiálu zástupcem 
zákazníka nebo přejímací společnosti a potvrdí operaci Odběr zkoušek v průvodce. 
 



Řízení procesů při výrobě odlitků 

 

č.: QS 7.5/06 Rev./Zm.: 1/a Platí od: 20.8.2010 List:  22/ 27 

 

74010/003d 

Výroba zkušebních těles probíhá dle QP 8.2/01. Za předání vyrobených zkušebních těles a 
průvodní dokumentace k výrobku do mechanické zkušebny zodpovídá mistr. 
 
Zkoušení mechanických vlastností a vystavování záznamů o zkouškách probíhá dle 
QP 8.2/01. Vyhoví-li výrobek zkušebnímu předpisu, označí pracovník zkušebny razítkem 
„vyhovuje“, osobním razítkem, datem a podpisem Průvodku tepelného zpracování, Průvodku 
v příslušné operaci a interní zkušební protokol. V případě, že výsledek zkoušky nevyhovuje 
požadavkům, pracovník zkušebny zvýrazní nevyhovující hodnoty ve zkušebním protokolu. 
Průvodku v příslušné operaci, Průvodku tepelného zpracování a zkušební protokol opatří 
razítkem „nevyhovuje“, osobním razítkem, datem a podpisem a informuje TPV/MET/SLÉV a 
vedoucího TK/SLÉV. TPV/MET/SLÉV určí další postup. Pokud má být zkouška provedena 
za přítomnosti zástupce zákazníka nebo přejímací společnosti, sdělí výrobní mistr příp. 
dispečer pracovníkovi TK/IO/SLÉV datum, na který má být zástupce k provedení zkoušek 
pozván. V dohodnutém termínu provedou pracovníci mechanické zkušebny zkoušku za 
přítomnosti zástupce zákazníka nebo přejímací společnosti. Kopii interního protokolu 
s výsledkem zkoušek a s potvrzením zástupce zákazníka nebo přejímací společnosti předá 
pracovník mechanické zkušebny Inspekčnímu oddělení TK. 
 
Zbylé zkušební bloky uloží TK/SLÉV na vyhrazené místo pro případnou další potřebu.  
 

8.4. Ruční a strojní apretace odlitku 

Ruční apretace odlitku je řízena TS 07/76/04. Odstraňování zbytků vtoků, klínů a nálitků, 
výfuků a vizuálních povrchových vad a technologických přídavků na hrubých plochách se 
provádí dle průvodky na jakost povrchu určenou v technické specifikaci. Po dokončení ruční 
apretace mistr čistírny předá odlitek do hrubovny k provedení strojní apretace - hrubování. 
Datum předání odlitku je zaznamenán v předávacím sešitu. 
 

Operace vážení odlitku je předepsána v průvodce. Mistr čistírny společně s pracovníkem 
SLÉV/VÝR/EXP provedou vážení odlitku. Hmotnost zapíší do průvodky. 
 

Strojní apretace odlitku je řízena mistrem hrubovny dle průvodky a výkresové dokumentace. 
Zařazení odlitku do výroby provádí mistr na základě sledu výrobních operací v průvodce a 
dle pokynů vedoucího OBR/VÝR/HO. Výrobní dokumentace je předána s odlitkem do 
OBR/VÝR/HO.  
 
Hrubování odlitku je předepsáno v průvodce. Mistr OBR/VÝR/HO může zahájit strojní 
apretaci (hrubování) poté, do obdrží průvodku a Průvodku tepelného zpracování s 
vyznačenou shodou mechanických hodnot a odlitek je orýsován.  
 
Orýsování odlitku provádí rýsovač na pokyn mistra OBR/VÝR/HO. Činnost je řízena 
TS 07/76/14 - Orýsování odlitků. K orýsování odlitku rýsovač zaznamená do sešitu "Kniha 
závad rýsování" tyto informace: 
- číslo modelu 
- pořadové číslo odlitku 
- zakázkové číslo 
- zjištěné rozměrové vady  
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Za správnost údajů v „Knize závad rýsování“ zodpovídá rýsovač OBR/VÝR/HO. Kniha závad 
rýsování je vedena na každém pracovišti rýsovačů. 
 
Pokud je potřeba zajistit strojní apretaci v kooperaci, požadavek na objednání kooperace 
zpracovává a objednávku zajišťuje úsek Centrální nákup. 
Jaderný program: V případě kooperace při strojní apretaci musí být kooperant vybrán ze 
Seznamu schválených dodavatelů (QVL). 
 

8.5. Kontrola, zkoušení a oprava vad 

V průběhu hrubování je TK/SLÉV prováděna mezioperační kontrola – viz QS 8.2/02. Po 
provedení mezioperační kontroly vyznačí TK/SLÉV razítkem do průvodky shodu provedené 
operace. V případě neshody postupuje TK/SLÉV dle QS 8.3/01. TK/SLÉV zhotoví rozměrový 
náčrtek, který je podkladem pro TPV/TECH/SLÉV k vystavení doplňujících operací k uvedení 
odlitku do shodného stavu. 
 
Po ukončení strojní apretace a sražení ostří hran (dle TS 07/76/04) provádí TK/SLÉV 
závěrečnou rozměrovou kontrolu odlitku – viz QS 8.2/02. Závěrečné prorýsování odlitku je 
provedeno rýsovačem OBR/VÝR/HO dle průvodky. Shodu rozměrů potvrdí TK/SLÉV v 
průvodce, v případě neshody postupuje dle QS 8.3/01. V případě požadavku zákazníka 
vystaví TK/IO/SLÉV rozměrový protokol.  
 
Předání odlitku k opravě vad po strojní apretaci probíhá mezi mistrem OBR/VÝR a mistrem 
apretury.  Současně s odlitkem je předána výrobní dokumentace. 
 
Zkoušky povrchové a vnitřní jakosti se provádějí  po ukončení ruční nebo strojní apretace, v 
průběhu vyjímání vad, při odsouhlasení vad, jejich opravě a přejímce odlitku. Rozsah a 
způsob provádění zkoušek je předepsán v průvodce a technické specifikaci, v níž musí být 
současně uveden odkaz na normu nebo technické dodací podmínky a kritéria vyhodnocení 
zkoušek. Pokud je při zkoušení předepsaná účast zástupce zákazníka nebo přejímací 
společnosti, TK/IO/SLÉV zajistí jeho přítomnost na základě Objednávky přejímky, kterou 
vystaví TK/SLÉV. Shoda u předepsané kontrolní operace je vyznačena v průvodce osobním 
razítkem a/nebo podpisem pracovníka TK a datumem. V případě neshody se postupuje 
podle QS 8.3/01. 
 
Vizuálního hodnocení jakosti povrchu neopracovaných ploch odlitku se provádí dle 
TS 07/76/16. Vizuální kontrolu provádí TK/SLÉV dle průvodky a technické specifikace, 
provedení vizuální kontroly odlitku potvrdí TK/SLÉV v průvodce. V případě, že odlitek 
nevyhovuje požadavkům, je označen jako neshodný a postupuje se podle QS 8.3/01. 
Defektoskopické zkoušky se provádějí dle průvodky a technické specifikace. Magnetická 
prášková zkouška (MT), zkouška ultrazvukem (UT) a zkouška prozářením (RT) jsou řízeny 
QS 8.2/02 a příslušnou QZ 8.2/02, QZ 8.2/03 nebo QZ 8.2/04. Stupeň přípustnosti vad se 
řídí podle ASTM A 609, DIN 1690 T2 nebo podle podmínek zákazníka uvedených v 
technické specifikaci. 
 
Vady na odlitku zakreslí TK/SLÉV nesmytelnou žlutou barvou. Způsob ověřování a 
odstraňování vad se provádí dle TS 07/76/07 nebo TS 07/76/08, případně dle individuálního 
technologického postupu předepsaného TPV/MET/SLÉV, který je součástí svařovacího 
plánu. 
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V případě, že zákazník nepožaduje provedení defektoskopických zkoušek, zařadí mistr 
odlitek pouze k opravě vizuálních vad. Oprava vizuálních vad je provedena na pokyn mistra 
pracovníkem čistírny. Po uvedení odlitku do shodného stavu potvrdí TK/SLÉV provedení 
kontrolní operace v průvodce. 
 
Jaderný program: V případě výroby pro jaderný průmysl se činnosti při kontrole, zkoušení a 
opravě vad řídí zásadami stanovenými v Příručce kvality – Výroba pro jaderný průmysl. 
 

8.6. Závěrečné tepelné zpracování, přejímka a expedice 

Závěrečné tepelné zpracování se provádí dle průvodky v souladu se specifikací v průvodce 
tepelného zpracování. K odlitku jsou přiloženy příslušné zkušební bloky, které mistr čistíren 
převezme od TK/SLÉV. Provedení zkoušek mechanických hodnot po závěrečném tepelném 
zpracování se provádí dle průvodky a průvodky tepelného zpracování. 
 
Přejímka odlitku se provádí po ukončení všech výrobních, kontrolních a zkušebních operací. 
Připravenost k přejímce nahlašuje mistr SLÉV/VÝR/CID vždy v termínu reálného dokončení 
odlitku příslušnému pracovníkovi TK/IO/SLÉV tak, aby pracovníci TK/IO/SLÉV mohli 
objednat přejímku u zákazníka s dostatečným předstihem. Mistři jsou povinni předat odlitek 
spolu s dokumentací pracovníkovi TK/IO/SLÉV min. 24 hodin před započetím interní 
přejímky. Pracovník TK/IO/SLÉV je povinen volit datum konání přejímky se zákazníkem 
popř. přejímací společností tak, aby zůstal zachován dostatečný časový prostor pro 
provedení interní přejímky. Vyzvání zákazníka k přejímce zajistí TK/IO/SLÉV na základě 
písemného požadavku. Přejímku odlitku zákazníkem provádí TK/IO/SLÉV se zástupcem 
zákazníka nebo jím pověřenou přejímací společností. Tuto činnost popisuje QS 8.2/02. 
 
V případě ukončení přejímky shodou vyznačí toto TK/IO/SLÉV v průvodce a uvolní odlitek do 
skladu hotových výrobků. V případě zjištění neshody je postupováno dle QS 8.3/01.  
 
Předání odlitku do expedice následuje po zápisu odlitku do Podací knihy - č.t. 76200/117, 
která je uložena v SLÉV/VÝR/EXP. Tento  zápis  provádí  pracovník  TK/SLÉV s předáním 
výrobní dokumentace do SLÉV/VÝR/EXP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Řízení procesů při výrobě odlitků 

 

č.: QS 7.5/06 Rev./Zm.: 1/- Platí od: 2.6.2010 List:  25/ 27 

 

74010/003d 

9. Matice zodpovědnosti 

 

 

Činnost / Nositel P/ODL TPV/TECH/SLÉV TPV/MET/SLÉV SLÉV/PL SLEV/MOD/PL 

Příjem poptávky a její 
registrace O I I I I 

Přezkoumání poptávky I O(1) O(2) O(3) S 

Znormování operací a 
kalkulace přímých 
nákladů 

 O    

Zpracování a odeslání 
nabídky O     

Příjem a registrace 
objednávky O I I I I 

Vypracování technické 
specifikace I O    

Stanovení plánovaných 
termínů - harmonogram I   O  

Vydání zakázkového 
listu O I I I I 

Zpracování výrobní 
dokumentace  O(1) O(2)   

Předání dokumentace 
do výroby  O  S  

 
O – odpovídá     O(x) – dílčí odpovědnost     S – spolupracuje     I – je informován 

 

10. Manipulace, ochrana, balení, skladování a expedice 

Manipulace, ochrana, balení, skladování a expedice se řídí směrnicí QP 7.5/09.  
Hospodaření s vázacími prostředky a jejich bezpečné používání popisuje bezpečnostní 
předpis BP/80/09. 
 

11. Činnost Technické kontroly 

Činnost Technické kontroly je řízena směrnicí QS 8.2/02 – Monitorování a měření. 
Jaderný program: Činnosti Technické kontroly související s výrobou pro jaderný průmysl se 
řídí zásadami stanovenými v Příručce kvality – Výroba pro jaderný průmysl. 
 
V případě reklamací vystaví pracovník SLÉV/P Reklamační list, který zasílá na TK/SLÉV. 
Dále je postupováno dle směrnice QS 8.5/02 – Reklamační řízení.  
 

12. Identifikace a sledovatelnost 

Systém identifikace a sledovatelnosti je uveden ve směrnici QS 7.5/04 – Identifikace a 
sledovatelnost výrobku. 
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13. Nakládání s odpady 

Zásady ochrany životního prostředí popisuje ON 13 – Ochrana životního prostředí a dále 
EK/80/02 – Ochrana ovzduší, EK/80/03 – Ochrana vod. 
 
Nakládání s odpady a obaly se řídí dle EK/80/01 – Nakládání s odpady, EK/80/04 – 
Nakládání s obaly. 
 

14. Monitorování procesu 

Monitorování a měření procesu řídí QS 8.2/02 – Monitorování a měření. 
 

15. Uchování dokumentů a změnové řízení 

Uchovávání dokumentů a změnové řízení se řídí organizační normou ON 01 – Řízení 
dokumentů a záznamů a  směrnicí QS 4.2/02 – Změnové řízení. 
 

16. Související dokumentace 

PK - JP Příručka kvality – Výroba pro jaderný průmysl 
ON 01  Řízení dokumentů a záznamů 
ON 02  Prodej 
ON 05  Podpisový řád 
ON 13   Ochrana životního prostředí 
ON 15  Nakupování 
 
EK/80/01 Nakládání s odpady 
EK/80/02  Ochrana ovzduší 
EK/80/03 Ochrana vod 
EK/80/04  Nakládání s obaly 
 
QS 4.2/02 Změnové řízení 
QS 7.5/03 Řízení procesů při výrobě modelů 
QS 7.5/04 Identifikace a sledovatelnost výrobku  
QS 8.2/02 Monitorování a měření 
QS 8.3/01 Řízení neshodného produktu 
QS 8.5/02 Reklamační řízení 
 
QP 7.5/09 Manipulace, ochrana, balení, skladování a expedice 
QP 8.2/01 Pracovní postup pro odběr zkušebního materiálu a zkoušení v mechanické 

zkušebně 
 
QZ 8.2/02 Zkušební postup pro zkoušku ultrazvukem 
QZ 8.2/03 Zkušební postup pro zkoušku prozářením 
QZ 8.2/04 Zkušební postup pro magnetickou práškovou zkoušku 
 
TS 07/76/01 Měření a předepisování licích teplot ocelí na odlitky 
TS 07/76/02 Odběr tekuté oceli, šedé litiny a tvárné litiny na odlitky
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TS 07/76/03 Určení doby chladnutí u ocelových odlitků a odlitků z tvárné litiny 
TS 07/76/04 Čištění a ruční apretace odlitků 
TS 07/76/05 Odstraňování nálitků, vtoků a slévárenských přídavků u odlitků v 
provozu  Slévárna 
TS 07/76/06 Tepelné zpracování ocelových a litinových odlitků 
TS 07/76/07 Oprava vad ocelových odlitků zavařováním a rovnáním v provozu 
Slévárna 
TS 07/76/08 Opravy vad litinových  odlitků zavařováním v provozu Slévárna 
TS 07/76/10 Výroba odlitků z tvárné litiny – tavení na EIP 
TS 07/76/11 Zpracování technologických postupů pro výrobu ocelových a 
litinových odlitků 
TS 07/76/12 Příprava formovacích materiálů 
TS 07/76/13 Výroba forem a jader 
TS 07/76/14 Orýsování odlitků 
TS 07/76/16 Stanovení jakosti neopracovaných povrchů 
 
BP/80/09 Hospodaření s vázacími prostředky a jejich bezpečné používání 
 
Průvodka tisk z IS MAX 
Souhrn požadavků zákazníka dle zakázky 
 
Tiskopisy: 

Formulář telefonních záznamů pro obchodní případy č.t. 76300/088 
Kalkulace - litina č.t. 76300/200 
Kalkulace - ocel č.t. 76300/201 
Kniha výrobků určených k expedici (Podací kniha) č.t. 76200/117 
Kontrolní nález č.t. 74-10/010 
Nález kontroly č.t. 74-10/075 
Objednávka přejímky  č.t. 74-90/123 
Operativní měsíční plán č.t. 76200/046 
Posouzení obchodního případu na odlitek odd. TPV č.t. 76350/186 
Posuzovací list obchodního případu od odborných útvarů č.t. 76300/089 
Protokol o certifikaci materiálu (CMTR)  č.t. 80900/381 
Průvodka modelu č.t. 70800/262 
Průvodka tepelného zpracování - litina č.t. 76350/020 
Průvodka tepelného zpracování - ocel č.t. 76350/021 
Průvodní list - Předání taveb na odlitky č.t. 76200/096 
Předávací protokol modelového zařízení č.t. 74010/195 
Rozměrový protokol č.t. 74-90/027 
Sestava tavby č.t. 76200/094 
Souhrn požadavků zákazníka                                                               č.t. 76300/417 
Výrobní a zkušební plán č.t. 80-40/228 
Výrobní pořad č.t. 76200/095 
Výrobní postup odlitku č.t. 76350/084 
(A4-6994) 
Zakázková mapa č.t. 74300/124  
Záznam o kontrole prvého kusu č.t. 76350/129 
 
Přílohy: 
Vývojový diagram – přijetí a zpracování objednávky  

 


