
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je navrhnout nové, efektivnější uspořádání výrobního 

zařízení, vytvořit plán realizace a tuto realizaci ekonomicky vyhodnotit v podmínkách 

společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.  

Cíle práce jsou:  

 Návrhy nového efektivnějšího uspořádání výrobního zařízení  

 Vytvoření plánu realizace prostorové změny výrobního zařízení  

 Ekonomické vyhodnocení dané realizace  

Klíčová slova  

Prostorové uspořádání, změna materiálového toku, návrhy řešení, ekonomické 

vyhodnocení 

Abstract  

The target of this thesis is to propose new and more efficient production equipment 

arrangement, to create a plan for implementation and realization of that, as well as economically 

evaluate in the conditions of ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.  

The main aims are:  

• Proposals of new efficient organization of production equipment  

• Plan creation for spatial changes of production equipment  

• Economic evaluation of the implementation  
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Layout, material flow change, proposed solutions, economic evaluation, 
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Úvod 

       Vzhledem k silnému konkurenčnímu prostředí, je realizace kvalitního, plynulého  

a spolehlivého vnitropodnikového toku klíčová pro úspěch firmy. Zajištění výrobního 

procesu podniku se odvíjí od efektivního návrhu výrobní základny; tj. výrobního layoutu. 

Nesprávné navrhování prostorového uspořádání má za následek nepřehledné a přebytečné 

materiálové toky, zbytečné pohyby pracovníků, plýtvání výrobními plochami apod.  

V konečném důsledku způsobují zmíněné nedokonalosti zvýšené logistické náklady a tedy  

i zvýšené celkové výrobní náklady. Prvořadým úkolem kaţdé výrobní společnosti v dnešním 

globalizovaném světě je uspokojit všechny potřeby zákazníka při neustálém sniţování svých 

nákladů, zajištění vysoké kvality výrobků, maximálním zvyšování efektivnosti  

a produktivity výroby. Společnost musí maximálně vyuţít všechny své silné stránky, 

minimalizovat slabé a vyuţít všech příleţitostí, které se na trhu objeví. 

       Zákazníci v trţní ekonomice dnes stále vyhledávají pro sebe jen tu nejvýhodnější 

nabídku, která se na trhu vyskytuje a loajalita odběratele k dodavateli zde pak hraje pouze 

zanedbatelnou roli. Vybudování dlouhodobého a fungujícího vztahu se zákazníkem stojí 

společnost mnoho času, energie a finančních prostředků. Jestliţe si společnost není schopna 

kvalitního a spolehlivého odběratele udrţet, představuje tento fakt skutečnou ztrátu. Je proto 

velice důleţité znát svého zákazníka velmi dobře, být s ním v neustálém, dalo by se říci 

kaţdodenním kontaktu, snaţit se reagovat na jeho poţadavky, brát v úvahu jeho připomínky 

a návrhy. Náš zákazník musí nabýt přesvědčení, ţe spolehlivost, vzájemná důvěra a stabilita 

je výhodnější, neţ jednorázový cenově výhodnější nákup. Klíč k úspěchu podniku je ve 

výrobě takových výrobků, které mohou na trhu dlouhodobě zajistit konkurenční schopnost 

podniku. To znamená, ţe výrobce poskytuje taková řešení poţadavků spotřebitelů, která jsou 

pro ně rozhodující v procesu nákupního chování. Pro dosaţení konkurenční výhody je 

rozhodující špičkový technologický výkon a výroba za příznivých nákladových podmínek.  

       Pro svou diplomovou práci jsem zvolil téma týkající se návrhu nového 

uspořádání výrobního zařízení při výrobě trubek se zaměřením na pracoviště úpraven  

v ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., ve kterém jsem od roku 1990 zaměstnán. 

Hlavní výrobní proces a jeho podpůrné procesy jiţ nevyhovují zvyšujícím se poţadavkům 

zákazníků pro zachování vysoké kvality výrobků. Důsledkem silného tlaku zákazníků na 

výrobky s přidanou hodnotou se v tomto podniku projevily nedostatky, zejména v oblasti 

řízení materiálového toku při finálním zpracování trub. 
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Cíle práce 

Na základě řešení problematiky byly autorem a managementem společnosti 

definovány cíle diplomové práce: 

 Analýza současného stavu uspořádání výrobních zařízení a toku materiálu: 

a) Popis uspořádání strojního zařízení 

b) Vady vznikající při výrobě trubek a jejich následném zpracování 

c) Vyčíslení technologických a manipulačních ztrát 

 Návrhy nového efektivnějšího uspořádání výrobního zařízení: 

a) Návrh variant efektivnějšího uspořádání výrobních strojů 

b) Porovnání jednotlivých variant 

 Vytvoření plánu realizace prostorové změny výrobního zařízení: 

a) Plán realizace vybrané varianty  

 Ekonomické vyhodnocení dané realizace: 

a) Ekonomické vyhodnocení návratnosti investice 

       Z tohoto důvodu se práce zabývá současným stavem ve výrobě trub ve 

společnosti AMTP Karviná, a.s. Při zpracování diplomové práce byly pouţity výkazy  

z výrobní evidence na jednotlivých strojních zařízeních a z podnikových informačních 

systémů. 
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1 Výrobní činnost 

       Výrobní činnost je v podniku proces přeměny výrobních faktorů na výrobky. 

Výrobní proces se sám o sobě sestává z celé řady dalších procesů pracovních, automatických 

nebo převodních. Pro podnik je důleţité rozhodnutí, jaké výrobky vyrábět, v jakém mnoţství 

je vyrábět a pro koho je vyrábět. [1] Tato strategie podniku je vázána na činnost 

marketingovou, inovační a odbytovou. V rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku  

a konkurenční schopnost jeho výrobků. Při přípravě výroby a ve výrobě samotné se 

rozhoduje o sniţování výrobních nákladů, o zkracování dodacích lhůt, o zvyšování 

uţitečnosti výrobků a o šíři sortimentu, které jsou v současné době povaţovány za hlavní 

konkurenční výhody podniku. Výrobě je proto věnována maximální pozornost na všech 

stupních řízení podniku. [8] 

       Výrobu je nutné vţdy řádně připravit. Proto v některých, především  

v průmyslových odvětvích, samotné výrobě předchází předvýrobní etapa neboli vývoj 

konstrukční, technologická příprava výrobku a výroby, zajištění materiálů, atd. 

       Přeměna surovin ve výrobky probíhá jako výrobní proces, který sestává z celé 

řady procesů pracovních (přímá účast člověka), automatických a přírodních (působí přírodní 

síly, pro něţ člověk připravil podmínky, např. kvašení, zrání). [2] 

1.1  Zákonitosti výrobního procesu: 

Technická příprava výroby (TPV) = Předvýrobní etapa 

Předvýrobní etapa je tvořena konstrukční, technologickou a technickoorganizační 

přípravou výroby. Jedna dílčí část je vázána na přípravu konkrétního výrobku a další část na 

inovační, tzn. vývojový, koncepční a plánovací charakter, zajišťující soustavy a dlouhodobý 

rozvoj jednotlivých oblastí. [19] 

Výroba = výrobní etapa 

V rámci výrobního programu je nutné přiřadit kapacity a čas, které udávají výrobní 

náplň. Ta je podmíněna zjištěním výrobních zdrojů – lidé, stroje, pomocné zařízení, 

hardware, software apod. 

Správným rozdělením a popisem zdrojů přizpůsobíme rozdělení výroby jednotlivé 

etapy. [4] 
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Předmětem plánování výroby je cílené plánování a formování podnikového 

výrobního procesu. 

Mezi těmito uvedenými sloţkami plánování výroby existují samozřejmě vzájemné 

závislosti a vzájemná působení. U plánování výrobního programu se určuje druh a mnoţství 

zboţí, které se má v určitém období vyrábět. Cílem je určit optimální výrobní program. 

Z hlediska výrobního programu se výrobní proces člení podle toho, jak se jednotlivé 

výrobní procesy podílí na tvorbě výstupních prvků:  

 hlavní výrobní proces – je souhrn operací, který mění surovinu, jakost surovin 

nebo materiál, jeţ vstupují do výrobků. Jedná se o základ výrobního procesu 

v podniku a musí být v souladu s výrobním plánem podniku. [8] 

 pomocný výrobní proces – zabezpečuje výrobu výrobků a realizaci výrobků 

potřebných pro zabezpečení chodu hlavního výrobního procesu, které vejdou do 

výrobků. 

 vedlejší výrobní proces – zabezpečuje všechny druhy energií. 

 přidružený výrobní proces – zabývá se realizací výrobou výrobků, které 

bezprostředně nesouvisí s výrobním plánem. 

Dalším členěním výrobního procesu můţe být z hlediska horizontu plánování, 

z hlediska výrobní sloţitosti, podle účasti člověka a techniky, technologie apod. [7] 

Každý výrobní proces má své zákonitosti:  

 proporcionálnost – kvantitativní vyváţenost mezi jednotlivými sloţkami 

výrobního procesu. Struktura a objem pracnosti výrobku musí odpovídat 

struktuře a objemu pracovního kapitálu. 

 paralelnost – moţnost vytvářet současně část nebo všechny stejné i rozdílné 

činnosti. Vyuţitím paralelnosti podniku umoţňuje zkrátit délku výrobního cyklu 

a tím urychlit přísun výrobku na trh. Sniţuje se potřeba zásob surovin, materiálu  

a zkracuje se doba obratu oběţného majetku. [7] 

 rytmičnost výroby – vynakládání výrobních faktorů ve stejných časových 

intervalech, jde o pravidelný průtok výrobního procesu. 

 nepřetržitost – je projevem uplatnění proporcionality, paralelnosti a rytmičnost 

výrobního procesu. 
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1.2  Plánování výroby 

       Plánování výroby navazuje na plán prodeje, který dává do souladu s kapacitními 

moţnostmi podniku. Plán výroby zahrnuje plánování objemů a sortimentu podle výrobních 

oborů, výrobkových skupin, podle jednotlivých výrobků, součástí, apod., a nároky výroby 

těchto objemů na výrobní kapacity a smluvní zajištění zakázek, na strukturu a počet 

pracovníků, na surovinové zdroje. [8] 

       Důleţitou součástí výrobního plánování je zajištění výrobního plánu výrobními 

kapacitami. Hlavním nástrojem je operativní plánování výroby a výrobních kapacit. Součástí 

plánování výroby je i plánování obsluţných a pomocných činností, které pomáhají 

zabezpečit výrobu a prodej. Významnou součástí plánování výroby je i oblast energetického 

hospodářství a podniková doprava. [3] 

Plánování výroby zahrnuje: plánování výrobního programu, plánování výrobního 

procesu, plánování zjištění výrobních faktorů. 

Plánování výrobního programu 

       Výrobním programem podniku se rozumí druhová skladba a objem výroby, které 

se mají v určitém období vyrábět. 

       Podnik neustále konfrontuje poţadavky trhu se svými výrobními moţnostmi,  

tj. výrobní kapacitou, která představuje maximálně moţné celkové mnoţství výrobků, které 

lze v podniku za určitou dobu vyrobit. Podle plánovaného mnoţství výroby podnik vybírá  

i výrobní metody. Jedním z prostředků umoţňujících zvětšování objemů výroby je 

konstrukční standardizace, tj. proces sniţování počtu součástí, dílků, montáţních skupin  

a jejich sjednocování pro více druhů výrobků. [1] Za hlavní směry konstrukční standardizace 

se povaţují unifikace konstrukce, tj. vytvoření jednotného výrobku nebo součástí s cílem 

dosáhnout zaměnitelnosti součástí, dílů pro různé typy výrobků, typizace konstrukce,  

tj. vytváření typizované řady výrobků, např. podle jejich velikosti, výkonu, obsahu a tím 

omezit jejich počet, dědičnost, tj. konstrukční příbuznost nových výrobků se staršími 

výrobky a stavebnicové řešení – výrobky s různými funkčními vlastnostmi nebo různým 

vzhledem vznikají kombinací unifikovaných dílů. [8] 

       Důleţitou součástí plánování výrobního programu je plánování jakosti výrobku. 

Tou se rozumí jakost designu výrobku, stupeň shody s poţadavky zákazníka a jakost jeho 

provozu. Důleţité je stanovit poţadovanou úroveň jakosti, neboť obecně platí, čím vyšší je 
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poţadovaná úroveň jakosti výrobku, tím vyšší jsou náklady na jeho výrobu a tím je obvykle 

vyšší i uţitná hodnota výrobku a tedy i jeho cena. Výrobce vychází z poţadavků zákazníka, 

jakost svého výrobku srovnává s jakostí konkurenčních výrobků stejné cenové třídy, 

porovnává náklady s dosaţenou cenou apod. [3] 

2 Řízení materiálového toku 

       Pro charakteristiku materiálového toku je řada definic, která vychází ze společné 

myšlenky. Jde o pohyb materiálu, který je chápán od surovin aţ po hotový výrobek, 

prováděný za účelem cíleného přesunu v určitém čase, na určeném místě v určitém mnoţství 

a kvalitě. Dalo by se říct, ţe tato teorie vychází z metody Just-in-time. [9] 

Příklad definice materiálové toku:  

„Materiálový tok je pohyb materiálu (v nejširším slova smyslu) ve výrobním procesu 

nebo v oběhu, prováděný pomocí manipulačních, dopravních a pomocných prostředků a zařízení 

cílevědomě, tak aby materiál byl k dispozici na daném místě, v potřebném množství,  

v požadované době a s předem určenou spolehlivostí.“ (18) 

V nedaleké minulosti jsme se setkávali s řízením materiálového toku, kdy jednotlivé 

operace a zásoby byly řízeny centrálně. Jednalo se o tlačný systém. Čas a mnoţství pro 

doplňování zásoby jsou iniciovány na základě plánované potřeby, nikoliv podle okamţitých 

skutečných poţadavků. Ve výrobě je materiál přisunován na pracoviště na základě plánu. 

Obvykle se výrobní dávka určené velikosti zadá na první pracoviště a po dokončení operace 

je přesunuta na další pracoviště – materiál je „tlačen“ do dalšího článku řetězce. [17] 

Opakem tlačného řízení materiálového toku je řízení taţné, kdy odběratel (zákazník, 

následující operace technologického řetězce) si vyţádá dodávku od předchozí operace  

v okamţiku začátku jejího zpracovávání. Materiál je vtahován z předcházejícího článku 

řetězce. Jednotlivé operace a zásoby jsou do značné míry nezávislé, operativní plánování se 

zaměřuje v podstatě jen na poslední operaci. [4] Materiálový tok ve výrobním podniku by 

měl být navrţen tak, aby proudil nejlépe jedním směrem, s minimálními přepravními 

vzdálenostmi mezi jednotlivými pracovišti. Dodrţením jednosměrnosti toku dosáhneme 

sníţení energetické náročnosti, tedy sníţení nákladů výroby (např. zavedením skluzů  

s vyuţitím zemské přitaţlivosti ušetříme elektrickou energii). Další úspora nákladů se 

projeví zavedením jednotných přepravních prostředků. Dojde k celkovému usnadnění řízení 

výroby. Soustředěním výrobního zařízení do určitého prostoru lze ušetřit náklady na 

přepravní operace a skladování v meziskladech. 
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2.1 Rozdělení materiálového toku 

Obrázek 1 Materiálový tok 

Zdroj: vytvořeno autorem  

Materiálový tok se skládá ze tří hlavních částí: finančního, informačního  

a hodnotového toku. Kaţdý z těchto toků má svá specifika, proto je nutné ke kaţdé části 

přistupovat jednotlivě. [20] 

2.1.1 Finanční tok 

Výkaz o cash flow neboli peněţních tocích je součástí přílohy k účetní uzávěrce. 

Dává nám informace o finančních a peněţních prostředcích. Peněţní prostředky jsou hlavně 

peníze v pokladně na účtu a ceniny. [21] 

Výkaz o peněţních tocích je stanoven ve třech stupních podnikové činnosti:  

 základní činností podniku je provozní činnost 

 investiční činnost se týká především změny dlouhodobého majetku 

 finanční činnost souvisí se změnami ve velikosti a sloţení poloţek vlastního kapitálu 
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2.1.2 Informační tok  

Důleţitost informačního toku je v logistice stavěna na stejnou úroveň jako tok 

materiálový. Informační tok nám zajišťuje:  

 mapuje systém plánování a řízení výroby 

 komunikačně propojuje jednotlivé procesy 

 zabezpečuje jednotlivé cesty dodávek materiálů 

Součástí manaţerského informačního systému v podniku je logistický informační 

systém. Pruţné a flexibilní rozhodování není moţné bez informačního systému, který je 

schopen rychle se přizpůsobit, ale i měnit dle poţadavků potřeb odběratelů. Zjišťujeme tedy, 

ţe vzniká potřeba tvořit systémy řízení na základě potřeby procesů s vyuţitím výpočetní 

techniky tak, aby informace potřebné pro rozhodnutí byly k dispozici včas, na místě, kde 

jsou potřebné. Správně fungující informační tok v podniku dokáţe ušetřit nemalé finanční 

prostředky. [20] 

2.1.3 Tok materiálu  

Rozbor toku materiálu je hlavním důvodem rozboru manipulace s materiálem. 

Zjišťujeme pohyb materiálu a zboţí v procesu. Rozborem toku materiálu zjišťujeme 

nejdůleţitější přesuny mezi místy příjmu a výdeje. Metody analýzy materiálového toku jsou: 

Sankeyův diagram, metoda Craft, souřadnicová metoda, šachovnicové tabulky, síťový graf 

apod. [20] 

Materiálový tok je součástí logistiky a řadí se k jeho nejdůleţitějším částem, které 

provází výrobek či sluţbu během cesty k zákazníkovi. Všechny logistické funkce i aktivity, 

které jsou spojeny s řízením materiálových toků je nutno správně řídit a spravovat. Toto 

řízení poţaduje pouţívání metod, pomocí kterých lze měřit úroveň výkonů v dané oblasti. 

Plynulý tok materiálu má vliv na celkové náklady na výrobek. 

2.2 Metody uspořádání pracovišť 

 Umístění pracovišť v podniku je velice důleţitou součástí výrobní logistiky. Při 

umístění pracovišť je nutno provést analýzu související s umístěním výrobních prostředků  

s ohledem na tok materiálu mezi pracovišti. Pro nalezení správného, optimálního řešení se 

vyuţívá mnoho různých metod. [2] Hlavní zásady pro tvorbu uspořádání výrobních zařízení 

jsou:  
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 brát ohled na charakter výroby 

 minimalizovat náklady na umístění 

 bezporuchový chod výroby 

 schopnost rychle reagovat na změny 

 zefektivnit dopraví toky 

2.2.1 Sankeyův diagram 

Pomocí Sankeyova diagramu neřešíme umístění pracovišť, ale zobrazujeme graficky 

velikost materiálového toku mezi pracovišti. Řešení pomocí Sankeyova diagramu vychází  

z půdorysného plánu objektu. [20] Toto zařízení je realizováno pomocí šipek, kde šipka 

udává velikost toku a vzdálenost pracovišť.  

Obrázek 2 Sankeyův diagram 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  
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2.2.2 Metoda CRAFT 

Patří mezi další metody, které slouţí k návrhu optimálního rozmístění pracovišť. 

Touto metodou lze navrhovat řešení ke vzájemné poloze prvků v řetězci a jejich následné 

uspořádání. Snahou je minimalizovat náklady na manipulaci s materiálem. [22] 

Tuto metodu lze uplatnit v grafické, ale hlavně ve výpočtové podobě. Při pouţití 

metody CRAFT na kontrolu umístění jiţ fungujícího řetězce a k jednotlivým návrhům pak 

můţeme lehce přiřadit i náklady na jednotlivé přesuny. 

Metoda CRAFT vyţaduje tyto vstupní údaje:  

 znalost velikosti toků mezi pracovištěm 

 moţnost dalšího uspořádání 

 náklady spojené s manipulací materiálu 

2.2.3 Layout pracoviště 

Princip této metody je dán zhotovením půdorysného náčrtu pracoviště se všemi jeho 

výrobními prostředky včetně skladovacích prostor a přístupových cest. Do připraveného 

výkresu je pak zakreslen materiálový tok včetně moţných variant v návaznosti na různé 

moţnosti umístění výrobních strojů. [16]  
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3 Logistické metody 

Logistika je systémový pohled na materiálové toky, kdy se na ni díváme jako na řetěz 

operací probíhající v prostoru a čase. [6] Metoda, jako soustavný, promyšlený a cílevědomý 

přístup k řešení a postup při řešení problému, zahrnuje systém pravidel, které určují 

navazující moţné systémy kroků směřující od určitých výchozích podmínek k danému cíli. 

[12] Kaţdá metoda má obecný cíl, poznání skutečnosti a její změna k lepšímu. Při 

optimálním naplňování své řídící funkce logistika vyuţívá mnoţství metod, z nichţ většina 

byla jiţ dříve uplatňována v oblasti výrobní i dopravní technologie, manipulační techniky, 

skladového hospodářství, automatizační techniky i informatiky. Nepřistupujeme k nim však 

odděleně, jak tomu bylo často dříve v jednotlivých oblastech, ale snaţíme se je vyuţívat 

komplexně s přihlédnutím ke všem vzájemným souvislostem. 

3.1 Členění logistiky: 

Logistické systémy je moţno sledovat z různých pohledů, které vychází  

z podnikových nebo nadpodnikových zájmů. Na tomto základě je pak moţno studovat, 

rozlišovat a nazývat tyto systémy: 

a) podle šíře zaměření na studium materiálových toků: 

makrologistika – zkoumají se vztahy mezi jednotlivými podniky a jejich vazby jsou 

určeny pomocí vstupních a výstupních veličin jednotlivých toků. [9] Při zkoumání vztahů 

mezi jednotlivými podniky, např. dodavatel -výrobce - odběratel. V tomto případě je podnik 

prvek v systému trţního prostředí a je vázán na další prvky, podniky dodavatelů  

a odběratelů.  

mikrologistika – logistika dílčí oblasti – podniku. Ta se zabývá logistickými 

činnostmi uvnitř podniku. Prvkem systému jsou jednotlivá oddělení či provozy v podniku.  

V běţné činnosti podniku dochází k nákupu surovin a polotovarů, které se uskladní  

pro potřebu výroby. [9] Poté se materiál a suroviny ze skladů přepraví k výrobním strojům  

a potom se zkompletují do finálního výrobku. Ten z výrobního skladu putuje do 

distribučních center a ke konečným zákazníkům. 

nanologistika je chápána jako uplatnění logistických postupů u prvků s nejjemnějším  

rozlišením (stroje, pracovní činnosti, procesy apod.). Pracovní činnosti probíhají na 

pracovních místech, které vytvářejí určité konkrétní podmínky ovlivňující pracovní výkon. Při 
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prostorovém uspořádání provozu musíme brát na zřetel rozloţení zdrojů provozního systému. 

[17] 

b) podle hospodářsko-organizačního místa uplatnění: 

 logistika průmyslová, výrobní 

 l. obchodní 

 l. dopravní 

Náplní průmyslové logistiky je usměrňování všech logistických procesů v oblasti 

zájmu výrobního podniku. Jedná se tedy o následující základní činnosti: [17] 

 nákup základního i pomocného materiálu, polotovarů i dílčích výrobků od subdodavatelů 

(zásobovací logistika) 

 nákup základního i pomocného materiálu, polotovarů i dílčích výrobků od subdodavatelů 

(zásobovací log.) [17] 

 řízení toku materiálu podnikem (vlastní výrobní logistika v uţším slova smyslu) 

distribuce hotových výrobků k zákazníkovi. 

3.2 Metody na podporu rozhodování 

Kaţdá metoda má obecný cíl, poznání skutečnosti a její změna k lepšímu. Ve 

významnějších případech se osvědčuje kombinace dvou nebo více metod. [12] 

K nejdůleţitějším předpokladům úspěchu v kaţdé činnosti, patří zvolení správné metody, 

které vychází ze správné znalosti metod. Pouţití špatné metody vede ke zkreslení výsledků 

či k nevhodné interpretaci. Rozdíl je dán hlavně formou moţného popisu skutečnosti (např. 

metody popisu, sběru a analýzy dat). [13] Jednu stranu tvoří intuitivní, smyslový, 

neměřitelný (nebo obtíţně měřitelný a klasifikovatelný) popis reality (empirický přístup), 

druhou stranu tvoří exaktní, klasifikovatelný a škálovatelný přístup. Základní klasifikace na 

metody empirické a exaktní je standardně doplňována o metody aplikovatelné v určitém 

odvětví. [12] Mezi základní metody uplatňované v logistice patří: 

• empirické metody, 

• exaktní metody, 

• specifické metody, 

• metody tvůrčího myšlení, 
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• matematicko-statistické metody. 

Empirické metody 

Vycházejí ze zkušenosti a smyslů člověka, v některých případech doplněných  

o informace získané prostřednictvím technických prostředků. [15] Základní členění 

empirických metod lze shrnout následovně: 

• analogie, 

• pozorování, 

• dotazníky, 

• testy, 

• experiment, 

• reflexe, 

• měření. 

Exaktní metody 

Exaktní metody vycházejí z poznatků exaktních věd. Exaktní znamená v moderním 

pouţití přesný, určený náročným měřením. Slovo se pouţívá v běţné řeči jako synonymum 

pro přesnost. Exaktní věda je věda zaloţená na přesných výpočtech, co nejpřesnějších 

měřeních a přísně testovaných hypotézách, takţe nám dovolují kvantitativní předpovědi. [14] 

Mezi exaktní neboli teoretické metody patří: 

• analýza a syntéza, 

• indukce a dedukce, 

• abstrakce, 

• porovnávání a analogie. 

Analytické a syntetické metody vycházejí z rozkladu celku na jednotlivé části  

 následné kompozice. Analýza umoţní definovat prvky, vlastnosti a vztahy. Důraz se klade 

na souvislosti. Jako nejrozšířenější metoda se objevuje ve velkém počtu forem: [14] 

• klasifikační analýza – třídění jevů na části (třídění jevů do skupin podle výrazných 

znaků - stroje, suroviny, materiály, pracovníci podle profesí, kvalifikace, věku), 
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• funkční analýza – uvádí vztahy do matematické závislosti (vztah jevů 

prostřednictvím matematické závislosti, při níţ jedna nebo několik nezávisle proměnných 

ovlivňuje změny jedné nebo několika závisle proměnných.[14] 

• kauzální (příčinná) analýza – se zaměřuje na příčiny jevů a hledá vazby mezi nimi 

(napomáhá zjišťovat příčiny, které mají vliv na lepší nebo horší výsledky, na kvalitu, 

celkovou úroveň apod.)  

• srovnávací analýza – vychází z analogie – dochází ke srovnání s obdobnými 

subjekty, 

• hodnotová analýza – hledá lepší řešení funkce a objektu současně s lepším vztahem 

výnosů a nákladů, 

• globální analýza – uvádí hlavní vztahy mezi jevy. 

3.3 Metody tvořivého myšlení 

       Mezi další metody analýzy patří například metody tvůrčího myšlení. Člověk má 

schopnost vytvářet mezi informacemi uchovávanými v paměti nová spojení, vyuţívat 

intuice, předvídat určité situace a pracovat tak i v podmínkách neurčitosti. Tvořivé myšlení 

vyuţívá týmové práce. Základní dvě pouţívají metody brainstormingu a brainwritingu. 

Princip vychází z pravidel, kdy se na všechny nápady nahlíţí pozitivně, převládá 

kvantitativní sloţka, rovnost v náhledu na nápady, zákaz kritiky, tyto metody jsou zaloţeny 

na tvořivosti, kreativitě a na tvůrčím myšlení. Další metody vycházejí z aparátu jiných 

vědních disciplín. [15] Jedná se například o statistické metody, matematické metody, metody 

operační analýzy apod. V rámci těchto metod dochází k prolínání a moţné kombinaci  

s klasickými exaktními metodami, především analytickými a syntetickými. 

Delfská metoda – metoda expertních odhadů vymezení řešeného problému stanovení 

panelu expertů 30 a více. [15] 

Delfská metoda je schéma postupu expertního dotazování, jehoţ účelem je aktivace  

a stimulace expertních znalostí. Zvláštnost, odlišující metodu od expertních interview, 

spočívá v tom, ţe proces dotazování se opakuje. Experti jsou v jednotlivých, na sebe 

navazujících cyklech, individuálně seznámeni nezávislou osobou s výsledky předchozích 

cyklů a na jejich základě mohou upravovat své teze. Existence přímé interakce je moţná aţ  

v posledním cyklu, kdy dochází ke kompletaci hlavních tezí a priorit. Metoda můţe slouţit k 

následujícím cílům: [15] 
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• přinést alespoň výhled nebo nastínění budoucího vývoje v dané oblasti, 

• stanovit konsensus nebo vyjasnit sporná témata mezi experty a odborníky, 

• stanovit společenské, ekologické, politické nebo ekonomické priority do budoucna,  

• přispět k osobní korekci názorů a postojů mezi účastníky, 

Krok č. 1  

Vytvoří se řídící tým z 2 – 5 osob. Ten zvolí skupinu expertů v daném oboru. Skupina má mít 

okolo 30 znalců dané problematiky.  

Krok č. 2  

Expertům jsou rozeslány dotazníky, které vybízejí, aby formulovali řešení jasně vymezeného 

problému. Návrhy se nepodepisují, jsou anonymní. Poté je text zaslán zpět k rukám řídícího 

týmu.  

Krok č. 3  

Řídící tým je zpracovává a vyhodnocuje výsledky. 
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4 Charakteristika společnosti 

       První zmínky o společnosti se datují k roku 1904, kdy byly Františkem 

Pospíšilem zaloţeny Fryštátské ţelezárny, a to v místě dnešní akciové společnosti 

KOVONA. V roce 1906 byl závod prodán vídeňskému obchodníkovi Robertu Pollakovi. 

V roce 1913 došlo k internímu rozdělení závodu na Fryštátské ţelezárny a továrnu na 

podkovy Jäkels Hufeisenfabrik. 

       Vznik dnešní společnosti se historicky váţe k roku 1918, kdy na území dnešní 

společnosti vyrostly první tovární objekty pro výrobu vagonů. Název Jäkl, který převzal 

závod i výrobky, se váţe ke jménu rýmařovského kováře Jäkla, kdy bylo vyuţito jeho 

patentu a zkušeností při výrobě podkov.   

       Jméno Jäkl pak bylo pouţito pro název závodu Jäkels Hufeisenfabrik i jeho 

výrobků. Po vyrobení 200 vagónů byla výroba zastavena a vagónka byla převedena do 

majetku koncernu vagonek společnosti ORIENT. V závodě tak zůstala pouze výroba náprav, 

podkov, ţelízek do ţehliček a později šroubů. V roce 1922 byl závodu přiznán název Jäklův 

ţelezářský průmysl. 

       Významnými roky pro společnost byla léta 1925, kdy proběhlo zahájení 

výstavby zařízení na výrobu závitových trubek svařovaných na tupo. V roce 1929 pak byla 

zahájena výroba závitových trubek a posléze v letech 1931 a 1932 se v sortimentu objevily 

otevřené a pak i uzavřené profily, to znamená výrobky, které jsou hlavním sortimentem  

i nyní. Firemní značka „JÄKL“ tak byla pouţita i na tyto výrobky a „Jäklovy profily“ byly 

sortimentem, který vstoupil do povědomí zákazníků a stal se vyhledávaným konstrukčním 

prvkem. 

       Znárodněný podnik byl v roce 1948 převeden do Vítkovických ţelezáren jako 

závod Fryštát. V následujícím roce se stal součástí národního podniku Drátovny a šroubárny 

v Praze jako závod Karviná. V roce 1951 se na krátkou dobu osamostatnil a získal název 

Ţelezárny Karviná, národní podnik. Další, pro společnost důleţité, bylo období po roce 

1958, kdy byl tehdy národní podnik začleněn jako závod 19-Karviná do Nové huti Klementa 

Gottwalda, n.p. Protoţe v následujícím období došlo k zásadním změnám v technologii 

výroby, kdy bylo zastaralé kovářské svařování závitových trubek nahrazeno nově 

vybudovanou svařovací tratí s tahovou redukovnou a taktéţ byla provedena celková 

modernizace závodu. [5] 
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Stručná historie názvů společnosti 

1918 zahájení první výroby na území dnešní společnosti 

1922 Jäklův ţelezářský průmysl, s.r.o. 

1927 Jäklův ţelezářský průmysl, a.s., Fryštát 

1948 závod začleněn do Vítkovických ţelezáren jako závod Fryštát 

1949 závod začleněn do n.p. Drátovny a šroubárny v Praze jako závod Karviná 

1951 Ţelezárny Karviná, národní podnik 

1958 Nová huť Klementa Gottwalda, národní podnik, závod 19 Karviná 

1993 JÄKL Karviná, a.s. 

2003 mateřská společnost NHKG se mění na ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. 

2005 začlenění do skupiny podniků MITTAL STEEL HOLDINGS N.V. 

2006 vznik společnosti ARCELORMITTAL 

2008 vznik společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

       Důleţitým datem pro společnost je datum 1. 4. 1993, kdy po dohodě s Novou 

Hutí, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku jako samostatná obchodní společnost JÄKL 

Karviná, a.s. V roce 1994 získala společnost certifikát dle EN ISO 9001 – Systém 

Managementu jakosti a v roce 2001 certifikát dle EN ISO 14001 – Systémy 

environmentálního managementu. Následně v roce 2006 byly oba systémy sloučeny a byl 

vytvořen „Integrovaný systém managementu“. Systém řízení jakosti pro dodavatele do 

automobilového průmyslu dle mezinárodní normy ISO/TS 16 949:2002 byl úspěšně zaveden 

a certifikován v roce 2007. V letošním roce společnost AMTP Karviná úspěšně obhájila 

všechny uvedené certifikáty a zároveň získala i certifikát OHSAS 18001 týkající se 

bezpečnosti práce. 

       V současnosti je uvedená společnost dceřinou společností nadnárodní společnosti 

ARCELORMITTAL group a nese název ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.  

V současné době se na produkci výroby podílí 398 zaměstnanců. 

       Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech, a to 

ve výrobních halách profilovna a rourovna. Rourovna zabezpečuje redukováním za tepla 

výrobu konstrukčních a závitových hladkých trubek podélným svařováním. Provoz 
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profilovna vyrábí podélně svařované hladké trubky a profily různých tvarů válcované 

tvářením za studena. Přesné trubky jsou vyráběny kalibrováním nebo taţením. 

Profil společnosti 

       Základním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej podélně 

svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. 

Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde 

lze nejlépe vyuţít jejich nízkou hmotnost a moţnost vedení různých médií. V zájmu zajištění 

plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost zajišťuje vlastními 

silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava a údrţba. Přesné taţené 

a kalibrované trubky jsou pouţívány převáţně v automobilovém průmyslu. Nabídka byla 

dále rozšířena o silnostěnné profily. [5] 

4.1 Technologie výroby trub a profilů redukováním za tepla  

       Tato výroba probíhá na strojním zařízení sestaveném z několika technologických 

pracovišť umístěných do tvaru „U“, kdy vstupem je ocelový pás a výstupem redukovaná 

trubka. Redukováním dochází nejenom ke zmenšení vnějšího průměru, ale v závislosti na 

rychlosti otáčení válců v jednotlivých průchodech dochází ke změně tloušťky natahováním 

popřípadě pěchováním. Na chladícím roštu dojde postupným odvalováním k sníţení teploty 

trubek. Trubky jsou postupně odebírány ve výrobních balících o váze cca 3500 kg pomocí 

jeřábu do skladovacích stojanů. Odtud se postupně zpracovávají na úpravárenských linkách 

– rovnání na rovnacích linkách s poháněnými či volnými hyperbolickými válci, zkoušení 

NDT (defektomat, circograph), tlakování vodním tlakem se srovnáním čel trubek pomocí 

frézovacích linek. [11] 
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Obrázek 3 Základní výrobní cyklus podélně svařované a za tepla redukované trubky a silnostěnné profily 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Svařování trub a profilů za studena 

       Při tváření trub a profilů za studena dochází pouze ke změně tvaru průřezu. Síla 

stěny zůstává stejná, je dána vstupním rozměrem pásu. Výroba je prováděna na strojním 

zařízení, spojujícím jednotlivé technologické operace v jednu přímou linku. 

K výrobě svařovaných, za studena přesně kalibrovaných trubek, se pouţívá pásová 

ocel válcovaná za studena nebo ocel válcovaná za tepla mořená. Vysoké rozměrové 

přesnosti se dosahuje kalibrováním za studena v lince. Kalibrací vnějšího průměru trubky 

dostáváme poţadovaný tvar (kruh, čtverec, obdélník, jiný průřez). K dělení na výrobní délky 

se pouţívají kotoučové pily. Válečkovým dopravníkem jsou podělené trubky dopraveny do 

sběrného koryta, odkud jsou jeřábem převezeny na balicí banky, zabaleny a opět jeřábem 

převezeny a uloţeny do sloupových stojanů. [10] 
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Obrázek 4 Základní výrobní cyklus – podélně svařované za studena tvářené trubky a profily 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Tažení trub a profilů za studena 

       Taţení je protahování polotovaru otvorem průvlaku, při kterém se zmenšuje 

příčný průřez a zvětšuje délka. Dosahuje se přesných rozměrů a tvarů, zlepšuje se jakost 

povrchu a mechanické vlastnosti.  

       Nejdůleţitější podmínkou pro taţení trubek a profilů je sníţení vnitřního pnutí 

pomocí mazání. Mazivo musí sniţovat součinitel tření, oddělovat polotovar a průvlak, 

odvádět teplo a zajišťovat hladký povrch. [10] 

Obrázek 5 Základní výrobní cyklus – podélně svařované za studena tažené trubky a profily. 

 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/04-tazeni/01-pruvlak.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/04-tazeni/02-striebeck.jpg
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Zdroj: vytvořeno autorem 

4.2 Sortiment trubek 

       V AMTP Karviná a.s. jsou vyráběny trubky pro ocelové konstrukce, vedení 

médií a přesné trubky. Hlavní rozdíly mezi těmito druhy trubek jsou v poţadavcích, které 

jsou předepsané normami a v poţadavcích zákazníků na tolerance rozměrů trubek, které jsou 

dané vnějším průměrem a tloušťkou stěny a drsností povrchu. 

Trubky pro ocelové konstrukce a vedení médií  

       Trubky pro vedení médií jsou vyráběny vysokofrekvenčním svařováním  

a následným redukováním za tepla, stejně jako trubky pro stavební či strojní konstrukce. 

Přesné trubky 

       K výrobě přesných taţených trubek a přesných kalibrovaných trubek jsou ve 

společnosti pouţívané technologie tváření za studena. Obě tyto technologie jsou umístěny  

v jedné výrobní hale. V období 1994 aţ 1995 došlo k výraznému poklesu zájmu o přesné 

taţené trubky s ohledem na jejich vysoké výrobní náklady. Do popředí zájmu se dostávala 

výroba přesných trub tvářením za studena – kalibrováním.  
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5 Analýza současného stavu 

Název „hala rourovny“ je podle probíhající výroby uvnitř haly nesprávný, ale 

působením času se tento název vţil. Jedná se o halu pro finální výrobu redukovaných trubek 

podle poţadavků zákazníka. Hala je tvořena dvěma loděmi, ke kterým je z jedné strany 

připojena hala pozinkovny, která je tvořena soustavou sušících pecí, vytahovacím strojem, 

profukovacím zařízením trubek, rozdělovacím zařízením trubek pro vany 1 a 2, chladící 

vanou s vyhrnovacím zařízením, zinkovacími vanami 1 a 2 se zakládacím zařízením, sběrné 

tašky. Z druhé strany je pak připojena hala rourovny, kde se vyrábějí redukované trubky. 

Samotná hala úpraven je tvořena dvěma loděmi. V jedné lodi se nacházejí stroje lakovací 

linka, závitořezná linka 6m a úpravárenská linka PS -03. Ve druhé lodi jsou pak umístěny 

stroje frézovací linka FR100, úpravárenská linka 12m, upichovací stroj reika, 5 rovnacích 

strojů, úpravárenská linka 4´´ , 2 páskových pil, linka victaulic, úpravárenská linka PS-01, 

stroj na značení trubek popisem. Přísun a odsun materiálu mezi jednotlivými stroji je zajištěn 

pomocí mostových jeřábů ovládaných jeřábníkem z kabiny. Kaţdý jeřáb má 2 kladkostroje o 

celkové nosnosti 8000 kg. Přeprava mezi jednotlivými halami je řešena pomocí elektricky 

ovládaných vozíků taţených ocelovým lanem. Pro jednodušší představu jaké výrobní 

operace se podle poţadavku zákazníka na jednotlivé trubce musí udělat, jsem vypracoval 

jednoduchou přílohu. 

Tabulka 1 Popis výrobních operací dle požadavků zákazníka 

Rovnačky č.1 - 5 Závitořez Reika, pilka Mořírna Zn vany Victaulic

provedení trubky rovnání frézování zkouška těsnosti značení závitování úprava délky moření pozinkování rovnání značení drážkování

černá X X X

černá, popis X X X X

černá, popis, závit X X X X X

černá, popis, závit, pilky X X X X X X

černá, ražení X X X X

černá, ražení, přesná délka, victaulic X X X X X X

černá, popis, moření X X X X X

černá, popis,úprava délky X X X X X

pozik. X X X X X X X X

pozik. , popis X X X X X X X X

pozik. , popis, závit X X X X X X X X

pozik., popis, závit, pilky X X X X X X X X X

pozik. , popis,  victaulic X X X X X X X X

pozik. , popis, přesná délka, victaulic X X X X X X X X X

Linky FR-100, PS-01, 12m linka, 4"linka PS-03

 

Zdroj: Vytvořeno autorem 
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Z důvodu velké náročnosti výroby dle jednotlivých poţadavků zákazníka je dále  

v textu popsáno umístění výrobních zařízení, jejich technické moţnosti, pouţití pro danou 

výrobní operaci nebo několik různých výrobních operací. Tyto stroje jsou schopné pracovat 

v několika pracovních reţimech a kaţdý tento reţim pak vytváří technologický odpad.  

Z důvodu velkého počtu manipulací s vyráběnou trubkou při plnění poţadavků zákazníka 

pak vznikají manipulační vady. Vznik technologických a manipulačních vad se pak výrazně 

podílí na finančních ztrátách ve výrobě. 

5.1 Strojní zařízení v hale úpraven  

Obrázek 6 Schéma rozmístění linek 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  

5.1.1 Frézovací linka FR100  

Frézovací linka FR100 zpracovává závitové a konstrukční trubky (výrobní rozsah 

linky je φ 3/8" - 4") 
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Hladké konce  - 1) rovné        2) s vnějším úkosem 30°            3) se sraţením hran 45° 

   

Linka může pracovat v jednom ze 3 pracovních režimů: 

1. Frézování - trubka je ofrézována, profouknuta a dále pokračuje přes vstupní 

valník, zařízení pro kontrolu délkové tolerance, pásový dopravník defektomatu, přes vypnutý 

defektomat, na výstupní valník. Trubky s délkou mimo toleranci vyhozeny do zmetků, dobré 

pokračují na skulovací rošt a do sběrné tašky. 

2. Frézování a defektoskopická kontrola - trubka je ofrézována, profouknuta a dále 

pokračuje přes vstupní valník, zařízení pro kontrolu délkové tolerance, pásový dopravník 

defektomatu, přes defektomat na výstupní valník. Trubky s délkou mimo toleranci a trubky, 

které nevyhověly při defektoskopické kontrole vyhozeny do zmetků, dobré pokračují na 

skulovací rošt a do sběrné tašky. 

3. Defektoskopická kontrola - trubka (která musí mít ofrézované nebo čistě uříznuté 

konce bez otřepů) po průchodu frézovací částí linky (kde se frézování a profuk znovu 

neprovádí) pokračuje přes vstupní valník, zařízení pro kontrolu délkové tolerance, pásový 

dopravník defektomatu, přes defektomat, na výstupní valník. Trubky s délkou mimo 

toleranci a trubky, které nevyhověly při defektoskopické kontrole vyhozeny do zmetků, 

dobré pokračují na skulovací rošt a do sběrné tašky. 

5.1.2 Závitořezná linka 6m 

Závitořezná linka 6m provádí na trubkách operaci závitování konců. Závitované 

konce volitelně u trubek EN 10255. Typ závitu: Vnější trubkový závit kuţelový 

(kuţelovitost 1 : 16) Norma závitu: EN 10226-1 (odpovídá ISO 7-1). 
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Obrázek 7 bez ochrany závitů s ochranou závitů 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Svazek trubek je přivezen jeřábem a uloţen do otočné kapsy vyhrnovacího 

zásobníku. Přivezené trubky musí být vyrovnané, konce trubek ofrézované nebo řezané (bez 

otřepů), trubky musí být před závitováním vyzkoušené defektomatem nebo tlakováním, dle 

dalších poţadavků mohou být označeny raţením, povrch trubek je černý nebo pozinkovaný. 

Po vyřezání závitu je trubka uvolněna a přemístěna k závitořeznému stroji č. 2 po 

ozávitování druhého konce je trubka nahozena na skulovací rošt a pak pokračuje do sběrné 

tašky. Na skulovacím roštu nebo ve sběrné tašce je prováděna kontrola závitu. Pokud je při 

kontrole zjištěn vadný závit, trubka je vyhozena do zmetkového koryta. Kontrola závitů se 

provádí u kaţdé 20. trubky na obou stranách. Hotové balíky jsou pak převezeny jeřábem na 

jiný nakulovací rošt dle specifikace v potvrzené kupní smlouvě a poţadavku zákazníka. 

5.1.3 Úpravárenská linka 12m 

Linka může pracovat v jednom ze 3 pracovních režimů: 

1. Frézování - trubka je ofrézována, profouknuta a dále pokračuje přes bubnový 

zkoušecí lis (ale bez zkoušení vodním tlakem - tlakovací hlavy jsou zataţeny) k profuku 2  

a na skulovací rošt, kde se provádí kontrola. Dobré trubky jsou skulovány do sběrné tašky za 

skulovacím roštem (je-li délka trubek větší neţ 6,4 m ukládají se tyto trubky do sběrné tašky 

pro delší trubky umístěné ve skulovacím roštu - přemostění této sběrné tašky je zvednuto). 

Vadné trubky jsou vyřazeny do zmetkového koryta. 

2. Frézování a kontrola těsnosti trubek vodním tlakem - trubka je ofrézována, 

profouknuta a dále pokračuje přes bubnový zkoušecí lis, kde se provádí zkoušení vodním 

tlakem, netěsné trubky a kratší trubky ("výrobní délky") jsou vyřazeny zvednutím sklopného 

přemostění, takţe padají na výběhový valník a do zmetkového koryta, ostatní trubky 
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pokračují k profuku 2 a na skulovací rošt, kde se provádí kontrola. Dobré trubky jsou 

skulovány do sběrné tašky za skulovacím roštem (je-li délka trubek větší neţ 6,4 m, ukládají 

se tyto trubky do sběrné tašky pro delší trubky umístěné ve skulovacím  

roštu - přemostění této sběrné tašky je zvednuto). Vadné trubky jsou vyřazeny do 

zmetkového koryta. 

3. Kontrola těsnosti trubek vodním tlakem - trubka (která musí mít ofrézované 

nebo čistě uříznuté konce bez otřepů) po průchodu frézovací částí linky (kde se frézování  

a profuk znovu neprovádí) pokračuje přes bubnový zkoušecí lis. Další postup je shodný jako 

v reţimu "Frézování a kontrola těsnosti trubek vodním tlakem". 

5.1.4 Upichovací stroj REIKA 

Upichovací stroj REIKA  je schopen upichovat trubky rozměrů 1/2" aţ 4" (φ 22 - 115 

mm) s délkou do 10,0 m na konečné délky 0,03 aţ 6,30 m. 

 Prováděné technologické operace jsou:  

- úprava délky - výchozí trubka délky 5,2 aţ 10,0 m z trati KOCKS se upichováním 

dělí na více kratších kusů s předepsanou konečnou délkou nebo se zkracuje na konečnou 

délku poţadovanou zákazníkem, 

- přesné dělení – trubky, u nichţ je poţadována délková tolerance přísnější neţ +50/-

0 (ne však přísnější neţ ± 0,5 mm), jsou upíchnuty na tuto přesnou délku, tolerance přesnosti 

je závislá na délce trubky, 

- zhodnocování - výřez vadných míst na trubce (díry, zesílené konce, roztrţené 

konce, vadné závity, případně jiné vady na trubce), 

5.1.5 Rovnací stroje 

Rovnací stroje jsou rozmístěny v hale úpravny. Jedná se o 5 rovnacích strojů. 

Rovnací stroje upravují přímost trubek tak, aby bylo moţné tyto trubky dále zpracovávat na 

úpravárenských linkách a aby zároveň byly dodrţeny poţadavky na přímost trubek 

předepsané v normách. 

Kaţdé pracoviště se skládá z nakulovacího roštu, vběhového dopravníku (s krytem), 

zaváděcího trychtýře, vlastního rovnacího stroje s hyperbolickými válci, výběhového 

dopravníku, sběrné tašky, místa pro kontrolu přímosti, zmetkového koryta a řídícího pultu. 

Trubky jsou na rovnačku přivezeny jeřábem z meziskladu tratě KOCKS. Trubky musí být 

vychladlé tak, aby teplota byla snesitelná na dotek ruky, nesmí dojít k popálení nebo opaření 
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obsluhy při manipulaci s trubkami. Na trubkách nesmí být zjevné povrchové vady  

a deformace.  

5.1.6 Lakovací linka 

Lakovaný povrch: jedná se o dočasnou ochranu proti korozi - max. 6 měsíců 

(ochrana trubek po dobu přepravy a skladování) nejedná se o finální povrchovou ochranu. 

Na vnější povrch trubky se aplikuje vodou-ředitelná akrylátová antikorozní základní barva 

(DENAKOR HG56), tloušťka mokrého filmu je 90-100 µm (t.j. cca 25 µm po zaschnutí).  

Obrázek 8 Lakované trubky se závitem a lakované trubky s ochranou závitu 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Odmaštěné trubky přivezené na lakovací linku jsou uloţeny na nakulovací  

rošt, trubky se rozkutálí na nakulovacím roštu do jedné vrstvy a nechají se prohřát horkým 

vzduchem z kaloriferů pod nakulovacím roštěm. Vytřídění vadných trubek do zmetkového 

koryta je moţné po nadzvednutí ramen přemostění nad zmetkovým korytem. Zkontrolované 

nalakované trubky baliči podle pokynů pro balení opatří ochrannými plastovými víčky nebo 

nátrubky, odpočítané kusy trubek nakutálí do výklopného koryta. Svázané svazky trubek 

jsou označeny expedičním štítkem a odvezeny jeřábem do expedičního skladu.  

5.1.7 Úpravárenská linka 4" 

Úpravárenská linka 4" zpracovává závitové a konstrukční trubky (výrobní rozsah  

φ 1" - 4") 

Linka může pracovat v jednom ze 3 pracovních režimů: 

1. Frézování - trubka je ofrézována, profouknuta a dále pokračuje dle potřeby do 

sběrné tašky č. 1 nebo pokračuje dále přes tlakový lis s roztaţenými tlakovacími hlavami do 

sběrné tašky 2. Je-li nutno trubky po ofrézování odebrat jeřábem ve vedlejší lodi haly 

úpravny nebo je-li nutno provádět automatickou kontrolu délky trubky, musí trubky 
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pokračovat aţ za sběrnou tašku č. 2 na konec linky, dobré trubky pokračují na skulovací rošt 

a do sběrné tašky č. 3, špatně ofrézované trubky se vrací ihned na opravu na frézovací stroje. 

2. Frézování a zkoušení těsnosti trubek vodním tlakem, trubka je ofrézována, 

profouknuta a dále pokračuje přes dvouhlavý zkoušecí lis, kde se provádí zkoušení vodním 

tlakem, po tlakování trubky pokračují k dvojprofuku. 

3. Zkoušení těsnosti trubek vodním tlakem, trubka, která musí mít ofrézované 

nebo čistě uříznuté konce bez otřepů po průchodu frézovací částí linky pokračuje přes 

dvouhlavý zkoušecí lis, kde se provádí zkoušení vodním tlakem. Další postup je stejný jako 

u reţimu "Frézování a zkoušení těsnosti trubek vodním tlakem". 

5.1.8 2 Pásové pilky 

Pásové pilky jsou používány pro tři základní pracovní režimy: 

a) úprava délky - výchozí trubka délky 5,2 aţ 7,5 m z trati KOCKS se po vyrovnání 

na rovnačkách dělí řezáním kolmo k ose trubky na více kratších kusů s předepsanou 

konečnou délkou (např. výchozí trubka délky 7,1 m se rozřízne na 2 trubky s délkami 4 m 

+50/-0 mm a 3 m +50/-0 mm) nebo se výchozí trubka zkracuje na konečnou délku 

poţadovanou zákazníkem (např. výchozí trubka délky 5,2 m se zkrátí na konečnou přesnou 

délku 5,0 m +10/-0 mm), 

b) přesné dělení - je-li poţadována tolerance délky trubky přísnější neţ dokáţe 

zajistit letmá pila při výrobě na svařovací trati (tj. +50/-0 mm), je nutné provést přesné dělení 

zvlášť jako samostatnou operaci, při které je trubka přesně zkrácena na délku s poţadovanou 

tolerancí délky (ne však přísnější neţ ±3,0 mm), 

c) zhodnocování - při zhodnocování trubek se provádí výřez vadných míst na trubce 

(díry, příčné svary, zesílené nebo roztrţené konce, vadné závity, nepřípustné povrchové 

vady, případně jiné vady na trubce), 

Vyrovnané trubky jsou převezeny jeřábem na nakulovací rošt. Obsluha provede 

vstupní kontrolu trubek. Nadměrně křivé trubky, které nelze zpracovat na tomto pracovišti 

vytřídí do zmetkového koryta. Zjistí-li se větší mnoţství křivých trubek, je nutné přivolat 

mistra a řídit se jeho pokyny. Shodné trubky se uloţí do sběrné tašky a pokračují na další 

zpracování. Vyříznuté vadné části vyhodit do bedny na odpad.  
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5.1.9 Linka VICTAULIC 

Dráţkované konce VICTAULIC. Vybrané rozměry trubek EN 10255 a EN 10217-1 

mohou být dodávány s dráţkovanými konci VICTAULIC (standardní válcovaná dráţka). 

Trubky VICTAULIC jsou dodávány dle interních Technických dodacích podmínek  TP VU-

01-06 a TP VU-01-08 Dráţkované trubky VICTAULIC se pouţívají převáţně pro 

Sprinklery. (Dodáváme pouze dráţkované trubky. Spojky ani jiné příslušenství pro systémy 

VICTAULIC nedodáváme).  

Obrázek 9 Spona na trubku s victaulicem 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 

Prováděné operace. Dráţkování trubek (automatický nebo ruční reţim). Kontrola  

a měření rozměrů dráţek. Sráţení vnější hrany na koncích trubek po dráţkování. Oprava 

pozinkovaného nebo lakovaného povrchu po dráţkování. Dráţkování se provádí na černých, 

pozinkovaných nebo lakovaných trubkách. 

5.1.10 Úpravárenská linka PS-01 

Linka může pracovat v jednom ze 3 pracovních režimů: 

1. Frézování a defektoskopická kontrola těsnosti trubek, nejčastěji pouţívaný 

reţim, trubka je ofrézována, profouknuta a vyzkoušena defektomatem, třídícím zařízením 

jsou vadné trubky vyřazeny do zmetkového koryta. Shodné trubky jsou nahozeny na příčný 

dopravník a dopraveny do sběrné tašky. 

2. Frézování, defektoskopická kontrola těsnosti trubek a značení trubek 

ražením, trubka je ofrézována, profouknuta, vyzkoušena defektomatem, označena raţením  

a třídícím zařízením jsou vadné trubky vyřazeny do zmetkového koryta. Shodné trubky jsou 

nahozeny na příčný dopravník a dopraveny do sběrné tašky. 
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3. Defektoskopická kontrola těsnosti trubek, trubka je vyzkoušena defektomatem, 

třídícím zařízením jsou vadné trubky vyřazeny do zmetkového koryta. Shodné trubky jsou 

nahozeny na příčný dopravník a dopraveny do sběrné tašky. 

Přivezené trubky jsou kontrolovány a zaevidovány. Obsah otočné kapsy se postupně 

přesypává do vyhrnovacího zásobníku - odtud jsou trubky pomocí zvedacích ramen  

a vyhrnovacích kladek vyhazovány na nakulovací rošt. Vadné trubky (křivé, zdeformované, 

trubky se zesílenými, utrţenými nebo prasklými konci) se nesmí dostat na zpracování - 

nebezpečí poruchy linky nebo zničení nástrojů. Tyto trubky řidič linky PS-01 ručně vytřídí 

do zmetkového koryta. 

5.1.11 Stroj na značení trubek popisováním 

Podle stávajících EN norem musí být značeny všechny trubky. Máme dva způsoby 

provádění: 

a) Popisováním inkoustem  

Povrch trubky je označen proudem kapiček inkoustu z popisovací hlavy. Inkoust 

schne extrémně rychle. Toto značení musí být pouţito u kaţdé pozinkované trubky. 

b) Ražení razícím kolem  

Trubka je značena razícím kolem osazeným sérií razníků, coţ poskytuje raţbu do 

hloubky cca. 0,3 mm. Raţením se musí vţdy značit trubky EN 39 pro lešení a trubky EN 

10255 / KIWA.  

Pracoviště pro popisování trubek je mobilní - dle potřeby ho lze přemísťovat na 

jednotlivé linky, tam se popisovací zařízení nainstaluje do míst, kde se trubka pohybuje ve 

směru podélné osy (při popisování trubka projíţdí pod popisovací hlavou): 

5.2 Doprava a přeprava materiálu 

Doprava materiálu do haly a v hale. Vstupním materiálem pro úpravárenské stroje 

jsou trubky vyrobené za tepla redukováním, kterou jsou zabaleny v kulatých balících.  

V kaţdé části haly jezdí 3 mostové jeřáby ovládané jeřábníkem z kabiny. Kaţdý jeřáb má 2 

kladkostroje o celkové nosnosti 8000 kg. Přeprava mezi jednotlivými halami je řešena 

pomocí elektricky ovládaných vozíků taţených ocelovým lanem. Při kaţdé výrobní operaci 

jsou nyní trubky přivezeny mostovým jeřábem na začátek výrobní linky na takzvaný vstupní 

dopravník a po ukončení výrobní operace jsou opět mostovým jeřábem převezeny 
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z výstupního dopravníku na další stroj dle programu výroby nebo jsou uloţeny do stojanu. 

Zde se pak ukládají další balíky se stejným rozměrem a se stejnou následnou výrobní 

operací. Skladování trubek v rozpracovanosti a jednotlivé výrobní balíky trubek jsou uloţeny 

ve sloupových stojanech a oddělené podkladovým dřevem z důvodu pozdější snazší 

manipulace s jednotlivými balíky trubek. 

5.3 Manipulační vázací prostředky.  

Ocelové lano – pouţívá se pouze pro převoz ještě teplých trubek vyrobených 

redukováním za tepla, kdy balík trubek je uloţen do sloupového stojanu k poţadovanému 

zchladnutí před dalšími výrobními operacemi. 

Textilní popruh – tento vázací prostředek se pouţívá pro zabránění moţného vzniku 

povrchových vad při manipulaci s trubkami v konečném stavu. 

Druhy balení a expedice výrobků 

     Trubky a profily ve výrobních délkách jsou baleny na balicích stolech, kde 

operátor odpovědný za dodrţení parametrů uvedených v kupní smlouvě provádí kontrolu 

rozměrů, délky a stav povrchu. Takto překontrolované trubky se spustí do koryta, kde se 

pomocí ocelové pásky se sponou, stáhnou do expedičního balíku s kulatým průřezem, nebo 

do 6-ti hraného balíku. Typy balení trubek ve výrobních délkách jsou zobrazeny na obrázku 

č. 7. Jednou z hlavních výhod balení do šestihranu je tuhost balíku trubek při manipulaci 

pomocí jeřábu. Mezi další výhody patří lepší skladovatelnost ve skladu a při přepravě na 

korbě nákladního auta k zákazníkovi. Profily různých průřezů, kdy hrozí poškození povrchu 

pomačkáním nebo rozměru pokřivením, popřípadě trubky, kdy je průměr trubky 

mnohonásobně větší neţ tloušťka stěny, nemohou být baleny do kruhu. Hmotnost balíku je 

dána poţadavkem zákazníka s ohledem na jeho manipulační moţnosti.  

Obrázek 10 Balení trubek do čtverce, 6-ti hranu a kruhu 

 

Zdroj: vytvořeno autorem 
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6 Problémy současného stavu 

a) Nevyhovující logistický tok materiálu mezi jednotlivými výrobními operacemi, 

kdy se pomocí mostových jeřábů musí jednotlivé balíky neustále převáţet z jednoho 

výrobního zařízení na druhé. Vzniká zbytečně mnoho manipulací, při kterých pak vznikají 

manipulační vady, které zhoršují ekonomický výsledek. 

    V roce 2012 muselo být na hale jeřáby převezeno 147 285 000 kg trubek ve 

výrobních délkách. Trubky jsou baleny do třítunových balíků, coţ představuje převoz zhruba 

49 096 balíků trubek. V roce 2012 bylo na výrobních agregátech úpravárenských linek 

zpracováno 163 204 079 kg trubek. Rozdíl mezi přivezeným a zpracovaným mnoţství je dán 

rozpracovanou výrobou z roku 2011. V roce 2012 bylo technologického odpadu 17 674 200 

kg. Toto mnoţství představuje 10,83 % ze zpracovaného mnoţství 163 204 079 kg  

(tab. č. 3). Pro technologický odpad vzniklý při výrobě na jednotlivých výrobních 

agregátech, stejně jako pro vytříděné kusy s různými typy vad, musí být přistaven ţelezniční 

vagon pro jeho odvoz. Vyčíslit náklady na samotný převoz balíků trubek, stejně jako 

náklady na přistavení ţelezničního vagonu pro odvoz šrotu, není moţné. Tyto náklady se 

promítnou do celkových nákladů na provozování vnitropodnikové ţelezniční dopravy.  

Z důvodu velkého počtu manipulačních operací s výrobky vznikají při výrobě trubek 

vady, které zvyšují náklady na dané výrobky a tím sniţují ekonomický zisk. Ve zkoumaném 

roce 2012 se proto hledalo řešení pro omezení počtu těchto manipulačních operací s cílem 

sníţit ztráty ve výrobě.  

b) Vysoké výrobní náklady na výrobky, které v rámci konkurence na trhu jsou 

neţádoucí a musí být minimalizovány. 

c) Logistika hotových výrobků a jejich připravenost k expedici k zákazníkům jiţ 

nevyhovuje poţadavkům na organizaci výroby na odděleních balení a expedice. Dochází  

k neţádoucím prodlevám při obsluţných operacích u výrobních strojů ve výrobě, stroje se 

musí zastavit a tím se sniţuje jejich výkonnost a není plně vyuţit pracovní čas. 

d) Z výrobních výkazů byla čerpána data pro vyčíslení výrob dle jednotlivých 

poţadavků. Získaná data pro výpočty nejsou vedena v jednom centrálním registru. V rámci 

společnosti existuje několik samostatných uţivatelských počítačových programů, které mezi 

sebou nekomunikují. Pro získání potřebných dat je nutné oslovit jednotlivé operátory 

různých stanovišť, kteří tato data zadávají. 
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Tabulka 2 Technologický odpad ze zpracovaného množství 

agr výroba v kg zpracované množství v kg technologický šrot v kg

rovnačka 1 7 526 000 8 429 307 903 120

rovnačka 2 13 521 500 13 523 880 1 622 580

rovnačka 3 7 580 300 8 490 198 909 636

rovnačka 4 17 938 100 20 091 055 2 152 572

rovnačka 5 7 678 500 8 600 115 921 420

Frézovací linka FR 100 22 578 100 25 287 885 2 709 372

Frézovací linka 12 m 21 904 500 24 533 239 2 628 540

Linka 4´´ 2 050 600 2 296 854 246 072

Frézovací a závitovací linka PS01 14 018 500 15 701 049 1 682 220

Victaulic 2 038 400 2 283 350 244 608

Závitořezka 5 055 100 5 661 817 606 612

Linka PS03 Defektomat 15 877 200 17 782 747 1 905 264

Lakovací linka 6 083 000 6 813 050 729 960

Reika 1 167 600 1 169 650 140 112

Pilka 2 267 600 2 539 884 272 112

Celkový součet 147 285 000 163 204 080 17 674 200  

 

Zdroj: vlastní zpracování autorem na základě výrobní evidence za rok 2012. 

*) Technologický odpad je tvořen nutným ořezem začátku a konce kaţdé trubky  

a přídavkem pro řez a frézování. 

       Z evidence výroby jednotlivých strojů za rok 2012 byly setříděny vady, 

vznikající při výrobě trubek a jejich následném zpracování, viz tab. č. 3. Vady jsou 

rozděleny na vady technologické a vady vzniklé při manipulaci s výrobky, vyjádřené v 

tunách a v nákladech na ztrátovou výrobu. Mezi vady vzniklé manipulací jsou zařazeny 

povrchové vady trubek, tj. poškrábání, otlaky, koroze a ostatní. Příčinou poškrábání trubek je 

pouţívání ocelových řetězů při převozu výrobních balíků mezi jednotlivými operacemi, 

které jsou pro daný výrobek předepsány. Další příčinou poškrábání povrchu trubek je 

pouţívání ocelových lan, která slouţí pro odvoz balíku trubek ze sběrné tašky na konci 

chladícího roštu. Otlaky vznikají pádem trubky z velké výšky do sběrné tašky, kde jednotlivé 

povrchy trubek o sebe naráţejí, popřípadě k poškrábání povrchu trubky dojde ve sloupovém 

stojanu, kde jsou jednotlivé balíky ukládány na sebe a jsou od sebe odděleny podloţkovým 

dřevem. Mezi sledované technologické vady patří rýhy na vnitřním povrchu trubek, vady 

svaru, nekvalitně ořezaný vnitřní svarový výronek a vady způsobené při frézování konců. 

Vady svaru jsou způsobené většinou špatnou kvalitou hran ocelového pásu. K poškození 

hran ocelového pásu dochází při manipulaci se svitkem pásu, tj. při nakládání či vykládání z 

ţelezničního vagonu popřípadě vysokozdviţného vozíku, nebo při dělení na potřebnou šířku 
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vlivem opotřebení kruhového dělicího noţe, popřípadě odtlačením hoblovacího noţe 

nahromaděnými okujemi uvnitř trubky. 

Z celkového mnoţství evidovaných vad připadá 37 % na vady způsobené manipulací. 

Instalací a změnou pozice vybraných agregátů hale úpravny vznik těchto vad zcela nezmizí, 

ocelová lana se budou pouţívat i nadále, ale velice podstatně se sníţí počet. Tyto vady, které 

vznikají během celého výrobního procesu, jsou vytříděné většinou aţ na jeho konci, tedy aţ 

při vizuální kontrole povrchu, při balení hotových trubek do předepsaných balíků. 

Dále také z uvedeného vyplývá, ţe 63 % z celkových vad připadá na vady způsobené 

technologií výroby. S ohledem na neustálý tlak zákazníků na kaţdoroční sniţování ceny 

výrobků, je třeba se také zaměřit na omezení vzniku technologických vad. 

Tabulka 3 Vyčíslení nákladů vzniklé při zpracování 

Strojní zařízení výroba v t
Technologické 

vady (t)

Manipulační 

vady (t)

EBITDA 

náklady (kč/t)

Technologické 

vady (kč)

Manipulační 

vady (kč)

rovnačka 1 7 526 18,65 12,88 16 398,08 305 824,10 211 261,87

rovnačka 2 13 522 21,23 13,74 16 392,18 348 005,98 225 283,19

rovnačka 3 7 580 26,15 15,38 16 234,94 424 543,55 249 747,42

rovnačka 4 17 938 38,26 19,42 16 257,64 622 017,12 315 723,27

rovnačka 5 7 679 19,52 13,17 16 317,73 318 521,99 214 958,83

Frézovací linka FR 100 22 578 41,34 20,45 18 678,14 772 154,31 381 905,70

Frézovací linka 12 m 21 905 19,86 13,29 18 793,24 373 233,65 249 699,45

Linka 4´´ 2 051 18,24 12,75 18 836,07 343 569,92 240 097,11

Frézovací a závitovací linka PS01 14 019 32,86 17,62 22 128,28 727 135,28 389 900,29

Victaulic 2 038 34,23 18,08 19 125,08 654 651,49 345 717,70

Závitořezka 5 055 10,54 10,18 17 137,77 180 632,10 174 462,50

Linka PS03 Defektomat 15 877 28,28 16,09 20 156,11 570 014,65 324 378,92

Lakovací linka 6 083 8,96 9,65 23 676,33 212 139,87 228 555,46

Reika 1 168 14,86 11,62 16 428,83 244 132,34 190 902,95

Pilka 2 268 17,24 12,41 15 930,22 274 636,91 197 747,07

Celkový součet 147 287 350,22 216,74 272 490,60 6 371 213,24 3 940 341,71  

Zdroj: vlastní zpracování autorem na základě interní výrobní evidence za rok 2012.  

Z tabulky lze stanovit finanční zátěţ podniku způsobenou technologickými a 

manipulačními vadami, které vznikají při výrobě. Definice způsobu minimalizace těchto 

ztrát je i jedním z cílů této diplomové práce. 
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7 Navrhovaná řešení 

Po konzultaci s vedením společnosti a po předloţení vyčíslených ztrát, bylo 

rozhodnuto vypracovat návrhy nového uspořádání výrobního zařízení s cílem minimalizovat 

technologické a hlavně manipulační vady. Přemístěním vybraných strojních zařízení, 

instalací kříţového dopravníku, pořízením automatických balicích strojů a sníţením počtu 

pracovníků, omezit vznik technologických vad a vad způsobených při manipulaci. 

Výsledkem má být změna samotného logistického toku materiálu při výrobě a tím zvýšit 

stávající kapacity výrobních linek. 

Správná alokace jednotlivých pracovišť má zásadní význam pro optimalizaci 

materiálových toků. Minimalizuje jejich kříţení a zamezí vzniku kolizních bodů ve 

vybraném prostoru, významně eliminuje ztrátu identifikace polotovarů a materiálu v průběhu 

zpracování, odstraňuje nedostatek povědomí i orientace a podporuje efektivnost plánování a 

řízení procesů. Sniţuje prostorové potřeby a nutnost logistické podpory nezbytné pro 

správnou funkci systému. 

a) Úspora nákladů a času za převoz trubek ve výrobních délkách. Proto je vhodné 

změnit umístění výrobních zařízení tak, aby výroba probíhala pomocí kříţového dopravníku. 

Materiál bude odebrán na stávajícím zdrojovém místě a dopraven stávajícím mostovým 

jeřábem do zásobníku prvního výrobního zařízení. Tímto opatřením nebude nutná 

manipulace mezi výrobními zařízeními. 

b) Instalací kříţového dopravníku bude sníţen počet manipulačních operací na 

minimum a bude moţno sníţit počet pracovníků. 

c) Zvýšení výrobní kapacity výrobních zařízení, maximální vyuţití pracovní doby, 

sníţením organizačních prostojů, zkrácení manipulační doby s výrobky.  

d) Úspory nákladů spojených s absolvováním jeřábnických a vazačských zkoušek 

včetně pravidelného přeškolování. Na kaţdé směně musí být obsluha jeřábu  

a zároveň minimálně jeden pracovník s vazačským průkazem. 

Nevýhody přemístění 

a) Náklady, které vzniknou při přemísťování strojního zařízení. 

b) Náklady na instalaci kříţového dopravníku. 

c) Náklady na pořízení automatické balicí linky 
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7.1 Návrh č. 1: 

Obrázek 11 Verze A 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  

Dosaţení výsledného efektu můţe být také závislé na potřebné ploše a způsobu jejího 

vyuţití v rámci daného pracoviště. Při zpracování návrhu layoutu je třeba nejen dbát na 

celkovou dimenzi prostorového uspořádání disponibilních prostor, ale také na vzájemné 

vazby, vnitřní potřeby a jejich intenzitu. Při návrhu se vycházelo z představ, poţadavků  

a moţností, se kterými jsme se seznámili během úvodní společné schůzky. V rámci této 

schůzky byly projednány nejenom představy a poţadavky na ekonomický provoz, ale i další 

okolnosti, které mohou ovlivnit výsledné uspořádání prostoru.  

Návrh – řeší rozvrţení, uspořádání a umístění jednotlivých ploch a výrobních strojů. 

Studie neřeší prostor detailně, jde pouze o rozvrţení prostoru bez bliţší specifikace. 

Z důvodu zvýšeného mnoţství expedovaného materiálu v posledních dvou letech 

bylo v první variantě navrţeno vytvoření druhého expedičního skladu tak, aby byly pokryty 

poţadavky obchodního oddělení. 

V tomto návrhu bylo navrţeno několik kroků, jak by se návrh realizoval a jaká by 

byla nutná investice: 

http://www.gardenatelier.cz/kontakt
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1) Vybudování nového expedičního skladu pro hotové výrobky...…….. 2 000 000 Kč 

2) Demolice stávajících svařovacích linek číslo 9 a 10 …………...…….1 000 000 Kč 

3) Nákup nové svařovací linky a její umístění do jiné haly …..…...…120 000 000 Kč 

4) Přesun rovnacích strojů ke strojům FR100, PS01, 12m linka…...……7 000 000 Kč 

5) Instalace nových strojů pro automatické balení hotových výrobků na stoje FR100, 

PS01, 12m linka …………………………………………………..……15 000 000 Kč 

Výhody návrhu:  

a) Úspora nákladů a času za převoz trubek ve výrobních délkách 

b) Zvýšení kapacity expedičního skladu 

c) Zvýšení výrobní kapacity výrobních zařízení  

d) Sníţení počtů zaměstnanců 

e) Sníţení počtu manipulačních operací 

Nevýhody přemístění: 

a) Náklady, které vzniknou přemísťováním strojního zařízení 

b) Náklady na nákup nové svařovací linky 

c) Náklady na pořízení automatické balící linky 

d) Momentální stav celosvětovém trhu, kdy klesá poptávka 
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7.2 Návrh č. 2 

Obrázek 12 Verze B 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  

 V kaţdém řešení je zachován soulad funkčnosti a účelovosti vyuţití prostoru  

s poţadavky a potřebami výroby. Variabilita prostoru má však omezené mnoţství variant. 

Ve druhém návrhu se opět uvaţovalo o vybudování druhého expedičního skladu. V tomto 

návrhu však je několik odlišností a je finančně daleko levnější neţ návrh číslo 1. Hlavní 

rozdíl je v tom, ţe se zde neuvaţuje o demolici svařovacích linek 9 a 10 a o nákupu nové 

svařovací linky, ale expediční sklad je navrhován v prostoru kde se nyní nachází pásu. 

Realizace a investice: 

1) Vybudování nového expedičního skladu pro hotové výrobky ……… 2 000 000 Kč 

2) Přesun rovnacích strojů ke strojům FR100, PS01, 12m linka………...7 000 000 Kč 

3) Instalace nových strojů pro automatické balení hotových výrobků na stoje FR100, 

PS01, 12m linka …………………………………………………….….15 000 000 Kč 

4) Instalace dopravníku od stroje PS01 do nového expedičního skladu...2 000 000 Kč 
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Výhody návrhu:  

a) Úspora nákladů a času za převoz trubek ve výrobních délkách 

b) Zvýšení kapacity expedičního skladu a výrobní kapacity výrobních zařízení  

c) Redukce počtu manipulačních operací s výrobky 

d) Sníţení počtu zaměstnanců 

Nevýhody přemístění 

a) Sníţení kapacity skladu pásu  

b) Ohroţení výrobních kapacit na výrobní lince pro výrobu redukovaných trub 

c) Vznik prostojů na výrobních linkách pro výrobu svařovaných trub  

d) Náklady, které vzniknou přemísťováním strojního zařízení 

e) Náklady na pořízení automatické balicí linky 

f) Nutnost zřízení pracovního místa jeřábník v expedičním skladu 

7.3 Návrh č. 3 

Obrázek 13 Verze C 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  
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Obecná idea návrhu je vedena snahou o celkové zlepšení kvality při výrobě trubek  

a finálních výrobních operacích, která se projeví mj. v moţnostech sníţení nákladů na 

manipulaci s výrobky a rychlou reakcí na poţadavky zákazníků. Třetí návrh jiţ zahrnoval 

několik dalších kroků pro maximální vyuţití současných prostorů a týkal se i výroby 

redukovaných trub. Tento návrh byl komplexním řešením pro celou výrobu redukovaných 

trub a jejich finální operace. Obsahoval návrhy, nákup nové lakovací linky pro výrobu 

lakovaných trub a její umístění do haly úpraven, přesun rovnacích strojů k úpravárenským 

strojům tak, aby bylo moţno tyto výrobní operace provádět aţ do finální úpravy dle 

poţadavků zákazníků. Bohuţel právě toto komplexní řešení bylo hlavním důvodem, proč 

nebyl tento návrh realizován. Jeho nákladnost, časová náročnost a proveditelnost při 

nepřerušené výrobě nedovolovalo, aby tento návrh byl konkurenceschopný vůči zbylým 

návrhům. 

Postup realizace a nutná investice: 

1) Prodlouţení výrobní linky pro výrobu redukovaných trub ze současných 97 m na 

120 m..…………………………………………………………………...5 000 000 Kč 

2) Přesun rovnacích strojů ke strojům FR100, PS01, 12m 

linka……………………………………………………………...………7 000 000 Kč 

3) Nákup a instalace nových strojů pro automatické balení hotových výrobků na stoje 

FR100,PS01,12m linka…….………………………………………...…15 000 000 Kč 

4)Nákup a instalace nové lakovací linky………………………….……10 000 000 Kč 

5) Úprava skladu pro hotové výrobky……….…………………...……...1 000 000 Kč 

Výhody návrhu:  

a) Úspora nákladů a času za převoz trubek ve výrobních délkách 

b) Rozšíření portfolia výrobků  

c) Zvýšení výrobní kapacity výrobních zařízení  

d) Redukce počtu manipulačních operací s výrobky 

e) Sníţení počtu zaměstnanců 

Nevýhody přemístění 

a) Současná celosvětová poptávka po redukovaných trubkách 
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b) Náklady, které vzniknou přemísťováním strojního zařízení 

c) Náklady na pořízení automatické balicí linky a nové lakovací linky 

e) Velmi náročná varianta realizace, která by nebyla moţná za provozu  

g) Časová náročnost realizace 

7.4 Návrh č. 4 

Obrázek 14 Verze D 

 

Zdroj: vytvořeno autorem  

Hlavním motivem realizace projektu je stanovení optimální alokace jednotlivých 

pracovišť v prostorách provozu, rozšíření současné kapacity výroby, soustředění více 

provozů do nových prostor, ale také koncentrace výroby či jiných procesů do stávajících 

prostor. Důvodem pro změnu stávajícího layoutu je snaha o optimalizaci prostorového 

uspořádání provozu, rozmístění pracovišť nových nebo jiţ provozovaných s cílem 

zjednodušit materiálové toky, zvýšit rentabilitu provozu, získat chybějící prostor či odstranit 
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kolizní body a rizikové uzly provozu. Samozřejmě s ohledem na moţnosti a náročnost 

přesunutí jednotlivých pracovišť a poţadované nároky na bezpečnost provozu. V tomto 

návrhu se jiţ projevují připomínky a reakce na předchozí návrhy. Byl připravován pomocí 

brainstormingu a připomínek jednotlivých vedoucích daných středisek. Tato varianta 

zachovává původní místo pro expediční sklad, ale řeší nám přesun výrobních strojů, instalaci 

kříţového dopravníku a automatických balících linek s moţností realizace těchto změn při 

nepřerušené výrobě. Při prezentaci managementu společnosti byla tato varianta shledána 

jako nejvhodnější pro dané řešení problému. Byly schváleny jednotlivé investice dle návrhu 

a čas plánovaných realizací jednotlivých kroků tak, jak je popsáno níţe v textu. 

1) Přesun rovnacích strojů ke strojům FR100, PS01, 12m linka…...……7 000 000 Kč 

2) Instalace nových strojů pro automatické balení hotových výrobků na stoje FR100, 

PS01, 12m linka spolu s kříţovým dopravníkem..………………………....…..15 000 000 Kč 

Výhody návrhu: 

a) Odstranění zbytečných převozů a manipulací při výrobě z nynějších 7 na 3 

b) Dosaţení jednoznačných a přímých materiálových toků 

c) Minimalizování ztrátových časů pracovníků obsluhy 

d) Zamezení vzniku kolizních míst a respektování poţadavků na bezpečnost 

provozu 

e) Úspora 50 pracovních míst  

f) Zvýšení kapacit na strojích pro finální úpravy 

g) Zrychlení času pro expedici hotových výrobků 

h) Sníţení mnoţství rozpracované a nedokončené výroby 

Nevýhody návrhu: 

a) Moţné omezení výroby při realizaci 

b) Náročnost na sladění jednotlivých výrobních operací 

c) Po předloţení návrhů byl pak k realizaci vybrán návrh číslo 4 

Plán realizace: 

1) Přesun rovnacího stroje č. 4 k frézovací lince FR100, instalace automatické balicí 

linky  
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2) Přesun rovnacího stroje č. 5 k frézovací, závitovací a defektoskopické lince PS01, 

instalace automatické balicí linky  

3) Přesun rovnacího stroje č. 2 k frézovací, tlakovací lince 12m, instalace 

automatické balicí linky  

4) Přemístění výrobní linky PS03 

5) Instalace kříţového dopravníku 

6) Testování a případné nutné korekce realizovaného plánu 

Rozpis nákladů: 

3x kompletní úprava stojů pro frézování a rovnání ……………………..7 000 000 Kč 

3x nová automatická balicí linka………………………….……...…….15 000 000 Kč 

1x přemístění celé výrobní linky PS03………………….………..…...…1 536 000 Kč 

1x nákup a instalace kříţového dopravníku………………………..…….5 632 000 Kč 

Úprava podlahové plochy, nové chodníky……………………...…...…..2 153 500 Kč 

Celkem za provedené úpravy………………………….………………..31 321 500 Kč 
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8 Ekonomické vyhodnocení 

Přesunem rovnacích strojů k frézovacím a defektoskopickým linkám, jejich 

zautomatizování nám při uvedeném návrhu uspoří šest pracovních míst (operátorů). Při takto 

zavedené výrobě nám vzniknou úspory za mzdy zaměstnanců, které byly ekonomem 

provozu vyčísleny na 2 891 878 Kč/rok, při této úspoře se nám vynaloţené prostředky vrátí 

za 2,92 roků, 35,04 měsíců a 1 051,2 dní. 

 Úspora za zaměstnance: 481 979 Kč x 6 zaměstnanců = 2 891 878 Kč/rok 

Návratnost investice: 7 000 000 Kč / 2 891 878 Kč/rok = 2,42 roků, 29,04 měsíců  

a 871,4 dní. 

Komplexní změnou umístění výrobní linky PS03 aţ na samotný závěr celého 

výrobního procesu, nám umoţní sníţit počet pracovních míst (operátorů) ze současných šesti 

na čtyři, tím nám vzniknou úspory za mzdy zaměstnanců ve výši 956 958 Kč/rok vynaloţené 

prostředky se nám pak vrátí za 1,59 roků, 19,12 měsíců a 573,6 dní. 

 Úspora za zaměstnance: 481 979 Kč x 2 zaměstnanci = 963 958 Kč/rok 

Návratnost investice: 1 536 000 Kč / 963 958 Kč/rok = 1,59 roků, 19,12 měsíců  

a 573,6 dní. 

Instalace tří automatických balicích linek k výše uvedeným výrobním strojům. Cena 

jedné nové automatické balící linky je okolo 6 500 000,-Kč. V rámci skupiny ArcelorMittal 

je však moţné tyto linky pořídit u našich sesterských společností s niţšími investičními 

náklady. Cena byla odhadnuta na 15 000 000,-Kč za všechny tři automatické balící linky. Při 

uvedeném návrhu vznikne úspora devatenácti pracovních míst balení, které nahradí 

navrhované automatické balení. Při takto zavedené výrobě nám vzniknou úspory za mzdy 

zaměstnanců, které jsou vyčísleny na 9 157 601 Kč/rok, při této úspoře se nám vynaloţené 

prostředky vrátí za 1,11 roku, 13,41 měsíců a 402,5 dní. 

Úspora za zaměstnance: 481 979 Kč x 19 zaměstnanců = 9 157 601 Kč/rok. 

Návratnost investice: 15 000 000 Kč / 9 157 601 Kč/rok = 1,63 roků, 19,65 měsíců  

a 589,6 dní. 

Pro aplikace všech změn ve výrobním procesu tak jak je uvedeno v tomto návrhu je  

i nezbytná investice do nákupu nejdůleţitější části celé realizace návrhu a to nákup 

kříţového dopravníku a jeho instalace tak, aby bylo moţno všechny změny zavést do praxe. 
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Bez instalace tohoto dopravníku by změna neměla komplexní řešení. Nákupem a instalací 

dopravníku dojde k úspoře 23 pracovních míst. Při této realizaci nám vzniknou úspory za 

mzdy zaměstnanců, které byly vyčísleny na 11 085 517 Kč/rok, při této úspoře se nám 

vynaloţené prostředky vrátí za 0,50 roku, 6,09 měsíců a 182,9 dní. 

Úspora za zaměstnance: 481 979 Kč x 23 zaměstnanců = 11 085 517 Kč/rok. 

Návratnost investice: 5 632 000 Kč / 11 085 517 Kč/rok = 0,50 roků, 6,09 měsíců  

a 182,9 dní. 

8.1 Zkrácení manipulační činnosti 

       Z evidence výroby na úpravárenských strojích za rok 2012 je moţno přesně určit 

výrobu trubek v tunách, kterou by bylo moţno zabalit přímo na linkách s automatickým 

balením. To znamená výrobky, u nichţ zákazníci nemají jiné volitelné poţadavky. Výroba se 

řídí pouze platnou normou. Nemá speciální poţadavky například na zkoušení vodním 

tlakem, nebo kvalitu povrchu cirkografem. 

Tabulka 4 Výroba na úpravárenských strojích za rok 2012 v tunách 

Výroba za rok 2012 147 285

Předpokládané přímé balení 74 340

Předpokládané přímé balenín po realizaci 126 100

Výroba s požadovanou zkoušlou tlakem 28 000

Výrobky s lakováním 6 080  

Zdroj: vlastní zpracování autorem na základě interních materiálů  

       Jak je vidět v přiloţené tabulce tak poměr moţných přímo balených trubek  

z celkové výroby je 50,47 % (01). Balením přímo na strojích v průběhu výroby se moţnost 

přímého balení zvedne o dalších 35,13 % (02). Tím se poměr přímého balení zvedne na 

85,61 %.  

8.2 Poměry balení: 

Přímé balení = Předpokládané přímé balení / Výroba za rok 2012 = 74 340:147 285 = 

0,5047=50,47%                                                                                                                     (01) 

Balení po realizaci = Předpokládané přímé balení / Výroba za rok 2012 = 126 100 :147 285 

=0,8561=85,61%                                                                                                                  (02) 
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8.3 Náklady na vady vzniklé manipulací  

Z dlouhodobé praxe se odhaduje, ţe aţ 18 % evidovaných vad na povrchu trubek 

vznikne manipulací s trubkami ve výrobních délkách při převozu na jednotlivá strojní 

zařízení. Celkové náklady na vady vzniklé manipulací jsou vyčísleny na 3 940 341,71 Kč.  

18 % z celkových nákladů představuje 709 261,508 Kč.  

Sníţením počtu manipulací ze současných sedmi na tři vznikne úspora 

z manipulačních činností.  

Náklady na jednu manipulaci jsou vyčísleny na částku 19,545 Kč/t, úspora za sníţení 

počtu manipulací je: 19,545Kč/t x 4 manipulace = 78.18 Kč/t 

Roční úspora při sníţení počtu manipulací ze 7 na 3 : 42 000 t x 78,18 Kč/t= 3 283 

560 Kč/rok 

8.4 Celkové náklady a návratnost realizovaného návrhu: 

3x kompletní úprava strojů pro frézování a rovnání ……………..…..…7 000 000 Kč 

3x nová automatická balicí linka……………………………...………..15 000 000 Kč 

1x přemístění celé výrobní linky PS03……………………….…..…..…1 536 000 Kč 

1x nákup a instalace kříţového dopravníku…………………………..….5 632 000 Kč 

Úprava podlahové plochy, nové chodníky……………………………....2 153 500 Kč 

Celkem za provedené úpravy………………………………..…………31 321 500 Kč 

Celkové úspory: 

Za sníţení počtu zaměstnanců: 481 979 Kč x 50 zaměstnanců = 24 098 950 Kč/rok. 

Roční úspora při sníţení počtu manipulací ze 7 na 3 : 42 000 t x 78,18 Kč/t =  

           3 283 560 Kč/rok. 

Návratnost celé investice na tento návrh:  

31 321 500 Kč / 27 382 510 Kč = 1,14 roku, 13,72 měsíců, 411,8 dní. 
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na výběr nejvhodnější varianty pro efektivnější 

uspořádání výrobního zařízení, tak, aby byly minimalizovány technologické a manipulační 

ztráty při výrobě, zvýšení kapacit přímého balení na automatických balících strojích  

a sníţení počtu zaměstnanců. Nové uspořádaní výrobních strojů a pořízení automatických 

balících linek spolu s kříţovým dopravníkem je reakcí na současné nedostačující kapacity při 

finálních úpravách na vyrobených trubkách. Návrhy byly posuzovány v několika základních 

oblastech: výše investice, výhody, nevýhody přemístění. 

Pro rozhodnutí o novém prostorovém uspořádání byly navrţeny čtyři varianty, které 

se lišily v různém umístění nového skladu, přesunu výrobních zařízení, úspoře pracovních 

míst a hlavně v náročnosti a nákladnosti realizace. Konečné rozhodnutí bylo provedeno  

v rámci brainstormingu a pomocí delfské metody hlavně s ohledem na schválenou 

maximální výši investice z našeho vedení se sídlem v Luxemburgu. Výběr varianty č. 4 byl 

zvolen na základě vyhodnocení a doporučení s ohledem na návratnost dané investice. 

Realizace projektu rozmístění pracovišť a zpracování návrhu layoutu má 

jednoznačný cíl, najít vysoce efektivní a jednoznačné prostorové řešení s předem 

definovanými potřebami na umístění technologických celků, skladových a manipulačních 

ploch a dalších prostorových potřeb provozu minimalizujících poţadavky na manipulaci  

a dopravu, neefektivní ztráty kapacity zařízení a produktivního fondu pracovníků s co 

nejlepší návazností na ostatní procesy vedoucí k uspokojení potřeb zákazníků. 

V návrzích a ekonomickém vyhodnocení byly vyčísleny náklady a návratnosti 

investic na jednotlivé realizace návrhů. Na jejich základě pak bylo moţno vybrat 

nejvhodnější variantu a tento návrh prosadit ke schválení a zahájit jeho realizaci dle 

jednotlivých kroků. Při realizaci pouze jednoho kroku se návratnost investice pohybovala od 

0,5 roku aţ do 2,92 roku a nepřinesla by poţadovaný efekt. Výsledný přínos návrhu je v tom, 

ţe je realizován v postupných krocích, při kterých není narušen a omezen průběh ostatní 

výroby, kdy se nesniţují výrobní kapacity. Rozhodující pro realizaci vybraného návrhu pak 

byla jeho relativně rychlá realizace a hlavně v dnešní době významný ukazatel, termín 

návratnosti vloţené investice, který je 1,14 roku, 13,72 měsíců, 411,8 dní. 
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