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Úvodní slovo

Mgr. František Urbánek

Vážení čtenáři Informátoru České slévárenské
společnosti,
rád bych vám představil náš tradiční produkt Informátor v nové podobě, ke které došlo v důsledku nové
koncepce časopisu Slévárenství. Jak jistě víte, Svaz
sléváren ČR coby vydavatel tohoto periodika a majitel
ochranné známky pro titul Slévárenství rozhodnutím
svého výkonného výboru ze dne 17. 2. 2020 zrušil od
1. 3. 2020 středisko redakce Slévárenství. Svoje rozhodnutí tehdy zdůvodnil nutností optimalizovat a racionalizovat vydavatelskou činnost s ohledem na zvýšení
efektivnosti práce. Zástupci České slévárenské společnosti v reakci na tato opatření ihned vyvolali jednání
s představiteli Svazu sléváren ČR. Výsledkem mnoha
společných rozhovorů bylo kompromisní řešení, které
vyústilo v uzavření smlouvy, podle které Svaz sléváren
ČR poskytnul České slévárenské společnosti výhradní
oprávnění k výkonu intelektuálních práv k časopisu Slévárenství od čísla 5–6/2020 do konce roku 2020 s tím,
že Svaz sléváren ČR nadále zůstal majitelem titulu Slévárenství. Součástí smlouvy byl i plán dalšího jednání
v lednu 2021, které mělo rozhodnout o budoucnosti časopisu. K tomu však již nedošlo. Svaz sléváren ČR koncem roku 2020 rozhodl o tom, že počínaje rokem 2021
bude opět vydávat časopis Slévárenství ve vlastní režii
a smlouvu s Českou slévárenskou společností neprodloužil. Novinkou je navíc omezení počtu čísel časopisu Slévárenství vydaných za rok z dřívějších šesti na
čtyři. Jednání zástupců České slévárenské společnosti
s představiteli Svazu sléváren ČR o zachování rubriky

České slévárenské společnosti v časopise Slévárenství
také nevedlo k úspěšnému konci vzhledem k podmínkám, které byly pro Českou slévárenskou společnost
nepřijatelné.
V nové situaci jsme zvažovali, jak dále postupovat.
Původní návrh začít vydávat duplicitní slévárenský
časopis s novým názvem jsme nakonec zamítli s tím,
že český slévárenský „dvoreček“ přece jenom není tak
velký, aby vedle sebe mohla existovat dvě stejně zaměřená odborná periodika. Vzhledem k tomu, že všechny oblasti lidské komunikace nezadržitelně směřují
k elektronickým systémům, rozhodli jsme se jít touto
cestou a využít k tomu náš dosavadní občasník Informátor. Chceme mu dát novou podobu a zveřejňovat
v něm články informativního charakteru, zprávy z činnosti našich odborných komisí, upoutávky na připravované akce, vydané publikace apod. Nový Informátor
tímto způsobem nahradí nejen dřívější rubriku České
slévárenské společnosti v časopise Slévárenství, ale
i rubriku společenskou a umožní i představení firem.
Informace, které se k vám tímto způsobem dostanou,
budou také mnohem aktuálnější, než kdyby čekaly na
své zveřejnění ve čtvrtletníku Slévárenství a ke čtenářům se dostávaly s nežádoucím zpožděním.
Nový Informátor najdete na našich webových stránkách na adrese https://ceskaslevarenska.cz/.

Mgr. František Urbánek
tajemník ČSS
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Využití činnosti a výsledků OK ekonomické
ČSS nejen po ukončení pandemie
doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
RACIO & RACIO, Orlová

Při jistém zjednodušení můžeme konstatovat, že v proklamacích hlavního cíle sléváren se dosud preferovala
efektivnost definovaná zejména výrobou kvalitních odlitků při plné spokojenosti zákazníka atd. Ta měla následně ústit do zvýšené ekonomické efektivnosti dané
zejména výší zisku, tj. hrubým domácím produktem
(HDP). Ten tedy budeme považovat nadále za hlavní cíl?

Ing. Břetislav Pělucha
Metalex, Frýdlant nad Ostravicí
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.
Rajhrad u Brna

Odborná literatura již delší dobu upozorňuje na změnu
pohledu na hlavní kritérium lidského snažení. Z původního HDP na hrubé národní štěstí (HNŠ). Koncept HNŠ
je založen na předpokladu, že rozvoj lidské společnosti
je možný, když materiální a duchovní rozvoj jdou ruku
v ruce a navzájem se doplňují [1].

Ing. Tereza Stavařová
Rychvald

Úvod

Je známo, že změna orientace výrobních jednotek (od
HDP k HNŠ) je prosazována a zaváděna zejména severskými státy.

V odborné literatuře se stále více diskutuje, co bude jiné
a jinak po ukončení pandemie. Začíná také převládat
názor, že řada věcí se skutečně musí změnit.

Ukazuje se, že tento změněný přístup v hlavním orientování výrobních hospodářských jednotek (VHJ) je životaschopný a zaměstnanci přijímán. Zopakujme, že podmínkou úspěšného prosazování priority HNŠ je vysoká
ekonomická úroveň hospodaření – v našem případě –
posuzované slévárny.

Může se objevit otázka, proč se nad tím zamýšlíme nyní
(březen 2021), když si nedokážeme odpovědět, zda
pandemie skončí za 3 měsíce, nebo za 3 roky? A zda
se opět nebude opakovat? Nicméně je známo, že v současné době je výroba českých sléváren v průměru o cca
20 až 30 % nižší. Máme tedy relativně možnost si další
postup promyslet.

Zavádění HNŠ je v podmínkách českých sléváren v současné době spíše v oblasti literární diskuze, ačkoli v jiných oborech ČR se do jisté míry začíná zavádět [2–5].

Jsme přesvědčeni, že slévárny si tuto otázku kladou
a některé z nich si již připravily nebo hledají detailní
postup na dobu pokoronavirovou. V následujícím příspěvku chceme proto nabídnout možný přístup těm
slévárnám, které zatím budoucí záměry zvažují. Chceme navrhnout využití ověřených metod a postupů prací
OK ekonomické ČSS v minulých letech.

Na co se zejména zaměřit po ukončení pandemie?
Při zachování hlavního cíle v našich slévárnách – HNŠ
– si nejprve musíme připomenout, které oblasti v našich slévárnách budou po ukončení pandemie nejvíce
postiženy. V [5] a [6] bylo doloženo, že je to významné
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snížení ekonomické efektivnosti hospodaření sléváren.
A to významným zvýšením státního dluhu České republiky (ČR), které se našich provozů bezprostředně dotýká. Jeho zvýšení za léta 2020–2021 činí cca 1 bilion Kč
[20]. To by mělo znamenat, že zadlužení bude činit cca
45 % ročního HDP. A odhaduje se, že do tří let při 55%
zadlužení můžeme „narazit“ na takzvanou „dluhovou
brzdu“. Pak musí zafungovat velice razantní omezení
(zejména zvyšování daní, razantních úspor, silné šetření
u sociálních výdajů státu atd.), které postupně přivede
národní rozpočet do vyrovnaného stavu.

šetření OK ekonomické je efektivnost hospodaření jednotlivých sléváren často velice rozdílná. A nemalá část
našich provozů mnohdy balancuje v zisku okolo tzv.
černé nuly. V současné situaci je třeba si tento stav přiznat, aby nedošlo k neúměrnému vyřazení těchto sléváren z konkurenční soutěže. Musíme si být vědomi toho,
že možná větší část našich sléváren svým sortimentem
také není nenahraditelná. Víme, že řada zejména asijských sléváren je připravena potřebné odlitky do ČR dodávat. Tím, že mají nižší osobní náklady a ne zcela dodržují požadavky na udržitelné životní prostředí, dokáží
pokrýt vyšší dopravní náklady a být přitom i ziskové.

Během pandemie došlo i k významnému oslabení použitelných finančních prostředků sléváren. Již byly publikovány první odhady, které předpokládají z důvodů
platební neschopnosti možné vyřazení cca 20 % hospodářských jednotek z tržního prostředí. Samozřejmě se
to bude také dotýkat i našich sléváren. Jak bylo uvedeno, odpovídající výše ekonomické efektivnosti je zcela
zásadním předpokladem „zavádění“ HNŠ.

Bude tedy před námi úkol co nejrychleji s pomocí známých a dříve ověřených opatření zajistit setrvání sléváren v tržní soutěži a vytvořit podmínky pro jejich další zdárnou prosperitu.
Jak k „nastartování“ ekonomiky sléváren budeme přistupovat

Prvotní snahou v našich slévárnách bude docílit co nejdříve nového nastartování (rozhýbání) ekonomiky. Samozřejmě se začne obnovením původní zakázkové náplně sléváren a dále požadované vysoké hospodárnosti
naší práce tak, aby se mohly postupně uhradit během
pandemie vzniklé nekryté nezbytné potřeby, a dále co
nejrychleji zavádět účinné inovace ve výrobě.

Nejdříve si musíme znovu připomenout, že mají pravdu ti odborníci, kteří tvrdí, že pandemie je svými dopady
nejhorší událostí od II. světové války. Vzniklá situace
svými dopady je tedy zcela mimořádná. Mimořádná situace si vyžaduje mimořádná opatření k jejímu řešení.
Prvním krokem je vytvoření ekonomického povědomí
v našich slévárnách.

To jsou však všem známé skutečnosti. Snad každá
slévárna bude zcela jistě tvrdit a možná je i přesvědčena, že takto vždy postupovala a hodlá tak pokračovat
i nadále. Proč to tedy znovu připomínáme? Podle řady

Vytvoření ekonomického povědomí ve slévárnách [7–10]
Zopakujme si alespoň stručně základní zásady vytváření ekonomického povědomí:
-

-

-

-
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základním principem je osvojení zásady, že nepracujeme se surovinami, materiálem, energiemi, časem
atd., ale s hodnotou, kterou spotřebováváme (vynakládáme), tedy ovlivňujeme náklady;
aby se výše uvedený princip mohl stát na pracovišti
dominantní, musí každý pracovník znát (umět stanovit, kvalifikovaně odhadnout) náklady na operace,
které provádí na svém pracovišti;
stejně tak je třeba, aby dokázal odhadnout nákladový dopad nekvalitního provedení předcházejících
operací na svoje výsledky;
samozřejmě si musí být vědom dopadu své nekvalit-
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-

-

-

ní práce na následující výrobní fázi;
ekonomické povědomí se musí vytvářet u všech pracovníků výrobní jednotky;
u každé skupiny pracovníků se při vysvětlování musíme důsledně přizpůsobit jejich pracovní pozici,
úrovni dosaženého vzdělání a délce praxe v provoze a přizpůsobit rozsah, náplň a formu předávaných
informací v jednotlivých oblastech. To v praxi znamená upravit vysvětlení v provoze skutečně používaným „měrným jednotkám“, např. „kbelík“, „koliba“,
lopata atd.), tj. pro každou skupinu informace „šité
na míru“, slovem, kterému rozumí;
neodmyslitelnou součástí vytváření ekonomického
povědomí je zainteresovanost pracovníků na dosažených výsledcích;
vytváření ekonomického povědomí se musí stát
jednou z klíčových zásad řízení a být vedením slévárny všemi způsoby podporováno. To je „jádro
pudla“ našeho usilování.

výrobní fáze, tak se možnosti potenciálních úspor nezjistí.
K výběru oblastí, kde je možné snížit náklady, nám mohou pomoci dříve řešené PROJEKTY organizované OK
ekonomickou ČSS v minulých 20 letech.

Výsledkem výše uvedeného musí být vědomí, že např.
tavič „má na lopatě“ nikoliv 10 kg FeMn, ale asi 400 Kč.
Analogicky formíř, že právě do formovacího rámu vhodil
nikoliv „lopatu“ magnezitu, ale 100 Kč atd.

Řešené projekty
Pravidla řešení vzpomínaných PROJEKTŮ byla jednoduchá. Na zasedáních OK ekonomické vznikl obvykle námět na potřebu posouzení některé fáze (nebo její části)
výroby odlitků. Slévárny, které projevily zájem o šetření
této fáze, se do řešitelského kolektivu následně zapojily.

Tedy změna myšlení, obrazně řečeno jeho převedení
na „nákladový“ přístup, je výchozí předpoklad pro efektivní činnost kteréhokoli zaměstnance každého provozu. Bez tohoto „uvědomění“ jsou další kroky vytváření
ekonomického povědomí stěží realizovatelné. V [10] je
názorně popsáno zavádění ekonomického povědomí
ve Slévárnách Třinec, a.s.

Cílem bylo u zúčastněných sléváren navrhnout pro
posuzovanou výrobní fázi taková potenciální opatření
(technická, ekonomická, organizační, energetická atd.),
která povedou ke snížení nákladů. Postupovalo se tak,
že daná výrobní fáze byla pro vybraný odlitek (nebo
skupinu odlitků) metodou tzv. neúplných vlastních nákladů (NVN) v každé ze zapojených sléváren oceněna
a s využitím statistických metod následně analyzována.
NVN zahrnují z úplných vlastních nákladů vyráběného
odlitku pouze ty náklady, které může dané výrobní
středisko (VS) přímo ovlivnit, nezahrnují tedy např.
různé druhy režií (správní, dílenská, obchodní atd.) dále
odpisy a další náklady. Pro objektivní porovnání NVN
jsme sjednocovali cenovou a nákladovou hladinu.

Je třeba znovu zopakovat, že bez vytvoření skutečného
ekonomického povědomí ve slévárně u všech pracovníků na jakékoli pracovní pozici je cesta k zavedení skutečné hospodárnosti v daném provoze postavena na
hliněných nohou.
Následujícím krokem pak bude hledání, ve kterých oblastech (fázích) výroby odlitků jsou v naší slévárně nákladové rezervy. A samozřejmě jejich využitelná výše.
Zkušenosti, které v této činnosti máme, nasvědčují
tomu, že v každé VHJ je možné najít rezervy. Jedna slévárna má špičkové tavení kovu, jiná apretaci odlitků atd.
Ale pokud si s pokorou a kriticky neprověříme všechny

Prvním podnětem k možným úsporám vedlo již úvodní porovnání NVN vybraného odlitku u zúčastněných
sléváren. Výsledkem obvykle ročního šetření byl pro
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každou slévárnu, jak bylo uvedeno výše, návrh souboru
doporučení, jejichž zavedení vedlo k nákladovým úsporám.

statistické postupy volit atd.) a svoji slévárnu hypoteticky i nyní zapojit do „tehdejšího“ sledování. Ačkoliv byly
práce na projektech prováděny během posledních 20
let, je možné vybrané ukazatele příslušné slévárny např.
i NVN porovnat s vybranou slévárnou z PROJEKTŮ. V neposlední řadě je možné nyní současnou situaci v konkrétní slévárně přímo konzultovat s řešiteli, kteří se na
pracích tehdy podíleli.

Na řešení jednotlivých PROJEKTŮ se zúčastněné slévárny finančně podílely, v některých případech jsme
získali na řešení podporu z Grantové agentury ČR. Finančně vypomáhala vždy OK ekonomická a u některých
PROJEKTŮ firma DESTRO. Řešitelé byli účastníci sléváren, odborníci z vysokých škol, specialisté, diplomanti
a doktorandi. Členové týmu dostávali pouze symbolickou odměnu.

Využití informací ve výše uvedených PROJEKTECH tedy
mj. povede k výběru opatření, která v příslušné slévárně
povedou k nákladové optimalizace ve slévárně. Je samozřejmé, že k výběru opatření, která budou ve slévárně
zavedena, budou využity i další informační zdroje. Některé z dalších jsou uvedeny v citovaném Slévárenství
č. 1–2/2016.

Po oponentuře závěrečné zprávy každého PROJEKTU
(P) byla závěrečná zpráva zanonymněna, vznikl sborník
a poté uspořádán seminář pro odbornou veřejnost. Celkem bylo řešeno 19 PROJEKTŮ.

Když se nám podařilo zavedenými opatřeními naši technologii výroby odlitků nákladově optimalizovat, pak je
dalším cílem zajistit, aby se veškeré cykly výroby odlitků
nákladově trvale co nejvíce blížily tomuto optimu. V dalším kroku se zaměříme na zavedení nákladové kontroly
výrobního procesu. Postup si ukážeme na řízení nákladů tekutého kovu.

Rozdělení P na jednotlivé výrobní fáze bylo následující.
Na oblast sledování nákladů odlitků celkem byly zaměřeny dva PROJEKTY, nákladům tekuté fáze se věnovala
4 šetření, na přípravu formovacích směsí tři P. Příprava
forem se posuzovala dvakrát, problematika apretace
odlitků byla šetřena v sedmi samostatných pracích. Závěrečný P byl ukončen v r. 2019 a věnoval se motivaci
pracovníků a řízení nákladů ve slévárnách. Zkušenosti
některých sléváren z P jsou např. v [11–14].
Do všech PROJEKTŮ je možné nahlédnout na webové
stránce na OK ekonomické (www.okeko.cz).
Během 20 let byly posouzeny v zásadě všechny fáze výroby odlitků. Do práce na uvedených 19 PROJEKTECH
se zapojilo celkem 34 sléváren, vysokých škol a specializovaných útvarů. Řešení se věnovalo 82 odborníků.
Jak závěry těchto projektů mohou slévárny využít?
V prvé řadě mohou získat úvodní představu o možných
reálných úsporách, které byly tehdy u posuzovaných
výrobních jednotek konkrétně zjištěny. Dále jsou ve
sbornících uvedena doporučení, jakými zásahy je
možné tyto přínosy „aktivovat“. Co je však zcela zásadní,
je možné využít (doslovně „opsat“) v jednotlivých
PROJEKTECH teoreticky vyvinuté a prakticky použité
metodické kroky (které údaje sledovat, jak stanovit
NVN, jak porovnávat vybrané veličiny, jaké jednoduché

Cesta k řízení nákladů tekutého kovu [5, 15–19]
Víme, že již nyní se některá data o tavbě ve slévárnách
automaticky registrují. Mimo to ve většině sléváren
a oceláren taviči některé údaje o průběhu tavby přímo
zapisují do počítače.
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V současnosti dokážeme s využitím relativně jednoduchého nákladového modelu s programem Excel stanovit skutečné NVN tavby prakticky ihned po odpichu
tavby. „Ihned“ je třeba definovat tak, že pokud by byla
veškerá potřebná data v digitální podobě během průběhu tavby, tak by se jednalo o minuty po odlití tavby.
Pokud by se musela data do digitální podoby z papírového záznamu vkládat, tak musíme počítat s časovým
zpožděním cca do půl hodiny. Porovnáním se standardní hodnotou NVN můžeme zjistit, o kolik jsme náklady
překročili, nebo podkročili.

hodnoceným vlivem byly odlišné pracovní postupy, které se projevily příznivě snížením nákladů o –50 Kč/t.
Otázkou nyní je, jak uvedené informace nejvhodněji využít. Z dřívějších zkoušek a provozování v obou ocelárnách ve Vítkovicích, a.s., a šetřeních v některých slévárnách vyplývají následující zkušenosti.
Úvodní využití informací je pro operativní zásahy u následující tavby, taveb. Jedná se např. o vlivy náhodné,
opomenutí nebo běžná provozní variabilita, se kterou
musíme počítat.

Konkrétní příklad
Další je již naznačení možných dlouhodobějších trendů
(nedostatky zásobování, plánování atd.).

Po ukončení tavby jsme zjistili, že celkové skutečné
NVN činily 12 300 Kč/t tekutého kovu. Současně nás
nákladový model v programu Excel informuje, že standardní NVN pro stejnou jakost oceli měly být 12 500
Kč/t. Naši tavbu jsme tedy vyrobili levněji o –200 Kč/t.
První dojem je tedy příznivý.

Třetím je využití vzniklých „stavů“, které upozorní na
možné zlepšení výrobních postupů, organizace práce
střediska atd. Nesmíme zapomenout na zjištění někdy
zcela nových skutečností, při prostém srovnávání výsledků pecních osádek, pracovních směn (ranní, odpolední, noční), dnů v týdnu atd.

My ovšem víme, že celková kalkulace NVN se v našem
případě skládá z asi 30 položek (vratný odpad, neupravený šrot, …., FeMn, FeSi, …., elektrická energie, kyslík, …,
opravářský materiál, počet analýz kovu, strusky, počet
měření teploty,…, mzda osádky a další). U každé této nákladové položky podle nákladového modelu zjišťujeme,
jak se její skutečné čerpání liší od standardního. V daném případě tyto informace pomohou při detailnějším
rozboru.

Pochopitelně podle charakteru zjištění je možné vzniklé
podněty (nebo jejich kumulace – směnové, denní, týdenní, podle osádek a pro různé organizační stupně) řešit na operativní poradě, využít při plánování, úpravách
DTP atd. Jako zcela samozřejmé musí být zavedena
odpovídající motivace osazenstva slévárny.
Samozřejmě se objeví otázka, že náklady na tekutý kov
tvoří snad polovinu NVN hotového odlitku. A tedy jak
s „tím zbytkem“? Tj. náklady na přípravu formovacích
směsí, výrobu formy, apretaci odlitků apod.? Zde
je možné podobně jako u tekutého kovu i u těchto
výrobních fází vytvořit příslušné nákladové modely na
základě principu NVN. U těchto modelů je však několik
základních rozdílů. Modely pracují s významně menším počtem nákladových položek (namísto cca 30
pouze i s 1, 3, 5) a se značně menším počtem hlavních
ovlivňujících faktorů (v jednotkách). Jedná se také o význačně nižší náklady, jejichž sledování a hodnocení se
může věnovat daleko menší úsilí než u NVN tekutého
kovu. Některé z těchto výrobních fází (např. formování)
se navíc blíží částečné nebo úplné automatizaci, a tím
bude nákladová optimalizace výrazně jednodušší [21].

Nám je však také známo, že o ekonomickém výsledku
taveb v této slévárně u oceli zásadně rozhoduje sedm
hlavních faktorů (vlivů). Prvním je jiná skladba vsázky,
která u naší tavby zvýšila náklady podle nákladového modelu o +200 Kč/t. Následně jiná skladba přísad
(může být dělena na kovové, nekovové atd.) zaznamenala nákladovou úsporu –50 Kč/t. Vliv odlišné tavicí
předváhy (může být označována také jako „propal“)
vykazuje nákladovou úsporu –100 Kč/t. Následuje vliv
prostoje v tavbě. Ten u námi sledované tavby nenastal –
tj. 0 Kč/t. Poté šetříme dopad odlišné hmotnosti vsázky.
V daném případě byla pec plánovitě „přesazena“. To se
promítlo v úspoře nákladů –250 Kč/t. Tavič elektrické
obloukové pece použil odlišné energetické režimy, což
se projevilo zvýšením nákladů o +50 Kč/t. Posledním
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V prvním přiblížení nám u těchto nákladů výroby odlitků významně pomůže pouze prostá znalost překročení
nebo podkročení skutečných nákladů oproti standardu.
Závěr
[9]
Zopakujme si, že vzhledem ke zcela mimořádné ekonomické situaci, ve které se naše slévárny ocitnou po
ukončení pandemie, budeme doslovně stát pod Damoklovým mečem, a že přežití není povinné. Toto memento mori platí v současné době dvojnásob.

[10]

Jak již bylo uvedeno, výše naznačený postup je návod
pro krizové kroky provedené po ukončení pandemie, vedoucí k urychlenému zajištění přežití slévárny. Po splnění tohoto úkolu bude třeba se zaměřit na zavádění zcela
nového systému řízení výroby odlitků vyplývajícího z její
vyvíjené nové vize [21].

[11]
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Jak po ukončení pandemie

Jak po ukončení pandemie
Ing. Jarmil Cileček
honorární ředitel ALUCAST

jsem tam viděl peníze. Takto musíme ke zmetkům – neshodným výrobkům přistupovat všichni, jak management, ten hlavně, tak všichni pracovníci slévárny.
Tuna písku pro potřeby výroby keramické formy není obyčejná tuna písku, ale je to 25 000 Kč.
Licí útvar – stromeček, u kterého je 3,5 kg vtokové soustavy a 0,8 kg je hmotnost všech odlitků, nesmí být
puštěn do výrobního procesu.
Realizované investice musí být co nejrychleji uvedeny do
výrobního procesu. Výrobní náklady snižovat, práci humanizovat a kvalitu odlitků zvyšovat!
Přestože dojde ke zvýšení procenta nezaměstnaných,
o práci v řadě současných našich sléváren nebude velký zájem. Slévárny budou potřebovat hlavně mladé lidi.
Nelze spoléhat na stát, že v tomto směru pomůže. Opět
je to na managmentu – vizionáři každé firmy. Je nutné
aktivně oslovovat školy základní a střední ve svém okolí,
aktivně pracovat a propagovat slévárnu, lákat děti, lidi do
„naší“ slévárny.
Je mnoho dalších podpůrných činností, které musí každý
šéf slévárny pro blaho své slévárny denně činit. A je jen
na šéfovi firmy, jak bude slévárnu řídit a jak bude úsporně
– ekonomicky slévárna pracovat.
Blahobyt v posledních letech byl často také příčinou, že
zákazník a jeho požadavky se stávaly pro slévárnu obtížně akceptovatelné.
Postoj „nelíbí se ti, tak neber“ se musí změnit.
Baťa říká: Pouze komunismus nechal výrobce zákazníkovi
diktovat a udělal ze zákazníka slouhu a nevolníka výroby.
Zákazník je jediným smyslem a účelem výroby, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Zákazník má vždy pravdu. Šéf, který
to nechápe a snaží se zákazníka „převychovat“ k obrazu
svému, je ztracen a měl by zvážit svou pozici.
Na závěr si dovoluji použít motto mého článku v CzechIndustry [1]:
Úspěšné společnosti řídí vizionáři s vysokými ambicemi
a snahou dostat své firmy mezi nejlepší ve svém oboru.

V posledních deseti, hlavně však pěti letech, v době značného přetlaku zakázek řada sléváren žila v blahobytu.
Jakékoliv nabádání ke snižování nákladů, k úsporám,
nebylo realizováno, nebylo třeba. Zakázek bylo dostatek,
zákazníci se dokonce nebránili vyšším cenám. Proč tedy
pracovat ekonomicky – ekologicky a snižovat náklady?
Některé slévárny dosahovaly vynikajících výsledků (ALUCAST a další). Jiným, pokud nebyly ve ztrátě, tak jim to
stačilo. Šéfové nebyli ambiciózní a majitelé (vzdálení –
ne zakladatelé, svázaní ne srdcem se slévárnou) slévárnu
většinou vlastnili jako jednu z mnoha firem a čekali, jak ji
co nejlépe ve vhodném okamžiku prodat.
Na začátku mého rozjímání bych se odrazil od základního vzorce:
Zisk = prodejní cena všech produktů firmy – náklady
Po ukončení současné pandemie všichni zchudneme:
- každý z nás,
- každá rodina,
- každá obec,
- každý kraj,
- celý stát (tištění peněz musí skončit),
- každá firma (mimo firem napojených na produkty
ochrany proti covidu).
Budeme se chtít co nejdříve vrátit do situace před pandemií. To bude trvat řadu let a doufám, že do stejného
stavu se nikdy nevrátíme. Pokud budou chtít firmy přežít,
budou muset zásadním způsobem snižovat náklady.
POZOR: naše výrobky – odlitky jsou pro naše odběratele
nákladová položka – a zákazníci budou hledat levnější
odlitky.
Na zmetky se musíme přestat dívat jako pouze na nepodařený odlitek, který vyrobíme znova, ale jako na ztracené peníze.
U nás ve firmě máme „ČERVENOU OHRADU“ – uzamčenou, zde jsou uložené neshodné – neopravitelné zmetky. Osobně jsem nikdy neviděl v této ohradě odlitky, vždy

Literatura:
[1]
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Vměstky ve slitinách hliníku

Vměstky ve slitinách hliníku
Č E S K Á S L É VÁ R E N S K Á S P O L E Č N O S T N -T Ý M

VMĚSTKY
VE SLITINÁCH
HLINÍKU

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Autoři
Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
Ing. Václav Kaňa, PhD.

formát A4, 34 s.
ISBN: 978-80-02-02927-4
Vydala: Česká slévárenská společnost, z.s., duben 2021
Úvod
1. Vměstky ve slitinách hliníku
1.1 Co je kvalita kovu
1.2 Kvalita slitiny a vliv vměstků
1.2.1 Druhy vměstků
1.2.2 Vliv vměstků na kvalitu
1.2.3 Druhy nekovových vměstků
1.3 Zdroje a časové etapy vzniku vměstků
1.3.1 Vznik oxidických vměstků
1.3.2 Karbidické vměstky
1.3.3 Vměstky tvořené sloučeninami halových prvků
1.3.4 Nitridy
1.4 Vliv proudění na vznik vměstků
1.5 Intermetalické fáze
2. Rafinace taveniny hliníkových slitin
2.1 Způsoby rafinace slitin hliníku
2.2 Klasifikace rafinačních přípravků
2.3 Aplikace rafinačních přípravků
3. Identifikace vměstků v odlitcích
3.1 Metody zjišťování obsahu vměstků
3.2 Účinnost rafinačních metod
3.3 Přehled metod kontroly metalurgické kvality hliníkových slitin
Literatura
Cena: 100 Kč + poštovné. Pro odběratele v ČR se připočítává aktuální sazba DPH (10 %).
Objednávky: slevarenska@volny.cz, tel.: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176
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Blahopřejeme

Miroslav Herzán

Pan Miroslav Herzán slaví 70. narozeniny
Miroslav Herzán se narodil 15. dubna 1951. Jeho praktické slévárenské
angažování začalo rokem 1971, kdy
nastoupil do Královopolské slévárny
v Brně na post taviče – tavírna a slévárna se staly jeho životní náplní.
Jako pracovník KPS v r. 1973 slíbil
celoživotní věrnost paní Libušce
a tento slib v dobrém i zlém úspěšně plní.
Současně dálkově studoval brněnskou slévárenskou průmyslovku,
kde r. 1978 úspěšně odmaturoval.
Po čtyřech letech v KPS se stal směnovým mistrem, na místo provozního technika nastoupil v r. 1991 a od
r. 1995 začal v KPS řídit výrobu. V r.
1997 si „odskočil“ do ŠMERALU
BRNO, a.s., koncem r. 2000 se však
vrátil zpět do KPS, s.r.o., na pozici
vedoucího obchodně výrobního úseku. A zcela logicky byl v roce 2002
jmenován jednatelem Královopolské slévárny, s.r.o., Brno.

Miroslav Herzán
Významný je jeho podíl na práci v OK
ekonomické ČSS. Jako její dlouhodobý místopředseda je jedním z hlavních tahounů našeho týmu a věříme,
že ještě dlouho bude. Podílel se na
řešení již 19 PROJEKTŮ, které OK
ekonomická řeší po dobu 20 let. Pozornost si zaslouží i jeho přednášky
a další odborné aktivity. Dlouhou
dobu byl členem představenstva
Svazu sléváren České republiky a dosud pracuje v dozorčí radě ČSS.

Tvé slévárně, která Ti přirostla k srdci, tak ve Svazu sléváren a ČSS srdečné poděkování. Vděčíme Ti také za
velice milý a lidský přístup, který jsi
vždy v našich týmech zastával a pomáhal s nadhledem a úsměvem řešit
třeba i konfliktní situace, které někdy
vznikají. Všichni Ti upřímně blahopřejeme k Tvým sedmdesátinám!
Přejeme Ti mnoho dalších šťastných
let, pevné zdraví a řadu let s námi
v našem týmu!

Neopomeňme však ještě některé
další úspěšné aktivity mimo jeho
mateřskou slévárnu.

Mezi jeho velké koníčky patří zahrádka, o kterou se pečlivě stará.

Za přátele a kamarády z Odborné
komise ekonomické ČSS

Jde o populární školení tavičů a mistrů, které organizuje OK04 ČSS.
Jeho mladí kolegové z KPS tento
kurz několikrát vyhráli, případně se
umístili na druhé pozici. Miroslav
Herzán mezi nimi nemohl chybět.

Na závěr doplňme zásadní věc –
Miroslav Herzán je jedním z mála
našich ředitelů, kteří si svoji pozici
„vyšlapali od píky“. Takových ředitelů
je jako šafránu a je třeba a je za to
patřičně vyzvednout.

Václav Kafka
předseda OK ekonomické

KPS reprezentoval i na sportovním
poli. Byl platným členem týmu KPS,
s.r.o., v turnaji sléváren v curlingu.

Vážený pane Miroslave Herzáne,
milý Mirku! Přijmi za Tvoji práci pro
slévárenství na všech postech, jak ve
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Hana Jelínková
tajemnice OK ekonomické

Představení firem
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MOPS PRESS dosáhla snížení zmetkovitosti
díky bezkloubovým tlakovým licím strojům
Italpresse Gauss
Společnost MOPS PRESS s.r.o., Snina, byla založena v roce 1995 a je
soukromou společností se 100%
slovenským kapitálem. Od svého založení se zabývá výrobou hliníkových
odlitků technologií tlakového lití. Za
dobu více než 20letého působení na
trhu získala v tomto oboru bohaté
zkušenosti a díky instalaci dvou nových bezkloubových tlakových licích
strojů od Italpresse Gauss dosáhla
snížení zmetkovitosti o 2 %.
MOPS PRESS dodává odlitky jak pro
domácí, tak pro zahraniční trh a zaměřuje se především na hliníkové
odlitky pro automobilový a elektrotechnický průmysl a průmysl bílé
techniky.
Do nedávné doby bylo v této slévárně
pomocí 28 tlakových licích strojů od-

léváno přibližně 500 t hliníku měsíčně. Instalace dvou nových tlakových
licích strojů TF1350 SC Italpresse
Gauss v říjnu roku 2020 pomohla
společnosti MOPS PRESS zvýšit objem výroby a zlepšit opakovatelnost
procesu, což vedlo k již zmíněnému
snížení zmetkovitosti o 2 %.
Uspokojení poptávky po větších
konstrukčních dílech
Nové stroje také umožňují uspokojovat zvyšující se poptávku po stále
sofistikovanějších automobilových
odlitcích.
Dr. Mauro Fassina, technický a obchodní manažer Italpresse Gauss
pro náš region, uvádí: „Se společností MOPS PRESS spolupracujeme
třetí rok a během této doby zazna-

menala markantní nárůst poptávky
po větších konstrukčních dílech,
které vyžadují extrémní konzistenci
a přesnost lití, aby mohly splňovat
vysoké nároky na kvalitu a požadovaný výkon. Naše stroje řady TF, tj.
bezkloubové, tak slévárně poskytly
vynikající řešení. Díky používanému
systému vstřikování SC 3.0 umožňují naprostou přesnost, a navíc
hydraulické ovládání uzavírací síly
poskytuje větší stabilitu při uzavření formy. Tímto dosažená přesnost
je ideální pro splnění požadavků na
kvalitu a pro minimalizaci množství
neshodných odlitků, což pro slévárny znamená velký přínos, který
MOPS PRESS získala již během
několika měsíců. Pracovníci MOPS
PRESS si také povšimli, že díky
tomu, jak rychle je možno vyměnit
a upnout různé formy, se ušetřilo

Tlakové licí stroje Italpresse Gauss instalované v říjnu 2020 ve společnosti MOPS PRESS s.r.o., Snina
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opravdu velké množství času – další prvek zvyšující produktivitu a obzvláště důležitý pro tlakové slévárny vyrábějící různé automobilové
díly.“
Digitální řízení usnadňuje život
i výrobní proces
Na společnost MOPS PRESS nezapůsobily pouze „fyzické schopnosti“ nových bezkloubových tlakových
licích strojů. Firma se také důkladně zaměřuje na osvojování digitálních technologií, přesněji takových,
které usnadňují život a podporují
automatizaci výrobního procesu,
přičemž má vždy na paměti kvalitu
a konzistenci výroby.

Mauro Fassina pokračuje: „Od společnosti MOPS PRESS jsme obdrželi vynikající zpětnou vazbu, co se
týče rychlosti a snadnosti instalace,
integrace periferních zařízení a rovněž, pokud jde o poskytnuté školení
a samozřejmě o výkon dodaného
stroje. Ovšem snad jedna z nejlepších informací je ta, jak jejich operátoři považují řídicí systém za intuitivní, zejména s ohledem na nastavení
parametrů a monitoring.“
Řídicí systém HMe, který je nainstalován na všech tlakových licích
strojích Italpresse Gauss, nabízí
pokročilou správu dat a diagnostiku
a současně představuje pro slévárny tlakového lití příležitost k integra-
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ci a analýze dat z periferních zařízení. To vše znamená větší kontrolu
nad celým výrobním procesem.
Mauro dodává: „To, že MOPS
PRESS zmínil „snadnost použití“, je
pro nás opravdu důležité. Když říkáme, že nabízíme „pohodlné lití“, myslíme to skutečně, takže je pro nás
výborné slyšet, že digitální systémy,
které jsou součástí našich řešení,
usnadňují život ve výrobě a zároveň
pomáhají splňovat velice sofistikované požadavky.“
Bližší informace o bezkloubových
tlakových licích strojích Italpresse
Gauss: www.italpressegauss.com/tf

T E C H N O L O G I E • I N O VA C E • O P T I M A L I Z A C E • S E R V I S
Žijeme technologiemi a fascinují nás stroje. Nabízíme řešení šité
na míru Vašim odlitkům. Přinášíme servis a péči o Vaše stroje a zařízení.
Zajistíme efektivní a stabilní výrobní proces.

linkedin: @sebestasro

www.sebestasro.cz

