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Jedná se opravdu o velmi zajímavou
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ŽĎAS,
realiprojektu
modernizaci stávající válcovny
alizace
celého uzavřeném
projektu nebyla
vždyna
jedvyprodaného
výstaviště
se letos
předstazaci
dodávky berlínského
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Free Trade
Zone
čínské
byl
zbývá,pavinež si přát,
aby zařízení
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zařízení, slavnostně
dodávku, otevřen
v českém
pavilonu
vystavuje model tažné linky s pilou
koncem letošního
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na dělení
trubek.
Pilu reurčenou k dělení trubek přímo
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hlavním exponátem. V prostoru umístěném hned vedle
renomovaní čeští výrobci napříč různými obory, jako je
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generální rekonstrukce ropné plošiny
pan Vladimír Remek, spolu s obchodním radou velvyslanectví České republiky. V průhmotnost kol. Původní řešení totiž zahrNjord. Ta pracovala u norského pobřeží
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nostem
si ještě
dobrovolně
iniciativně dalších
a přichází
s podněty
a vývojiunikátní
našich obchodních
případů
a zjednoduší vztah se zákazníkem.
Zároveň
Pavel Dohnal,
kterýnám
pracujevoznění
jako
ke zvýšení
hmotnosti
zařízení. Dovilonu
A, která
u příležiDivize Metalurgie
akciové společnosti
patrona,
kdy zaučuje
dva
k právě prováděným
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tér na provozu
Externí montáže
roku třetí
do konce
dubna
2018, pod
československých
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Pavilon České republiky v Šanghaji
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Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

soutěž o nejlepšího zaměstnance

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 25. 10. 2018

s rovnacíMI lInkaMI se náM v Číně daří
žďas získal v Číně nového zákazníka
Firma ŽĎAS opět zvítězila v tendru na dodávku rovnací linky s rovnačkou XRK 2-40 pro čínského zákazníka
Shandong Shouguang Juneng Special Steel Co., Ltd.
Jedná se již o třetí zakázku na rovnací linku, kterou se
nám letos v Číně podařilo získat. Dva předchozí kontrakty jsme podepsali v průmyslové oblasti, která leží
asi 200 kilometrů od Šanghaje. Závod tohoto nového
zákazníka se nachází nedaleko krásného přístavního
města Qingdao na severovýchodě Číny. Tendru se
zúčastnili naši silní konkurenti z Evropy, firmy Danielli,
Mair a EJP. Poprvé se zde však objevila také italská firma Landgraf, se kterou jsme v minulosti spolupracovali
na nabídkách inspekčních linek. Nechyběla ani tradiční
konkurence z USA, firma Hetran. Tento zákazník patří
k předním čínským firmám, jejichž produkce směřuje
díky své kvalitě především na export. Naši konkurenti se
snažili prosadit svá řešení, našemu čínskému zástupci, firmě TITO, se však podařilo zákazníka přesvědčit
o přednostech našeho technického řešení, které jsme
realizovali a s úspěchem v srpnu předali čínské společnosti Nanjing Iron and Steel Co. Po diskuzi s vývojáři
konstrukce válcoven jsme se dohodli, že zákazníkovi
nabídneme řešení s plně automatickým přestavováním
vodicích pravítek, které ještě pro tuto velikost rovnačky
nemáme navržené. Zákazníkovi tím poskytneme větší
komfort a především zvýšení produktivity rovnací linky.
Naše konkurence v průběhu celého tendrového procesu vytvářela enormní tlak na cenu. Na tomto místě
musím poděkovat všem pracovníkům z technického
úseku, úseku nákup i kolegům z obchodního úseku za

vstřícnou spolupráci vedoucí k minimalizaci nákladů.
Bez těchto opatření a nadstandardního přístupu referentů a jejich vedoucích bychom neměli šanci tento
projekt získat.

rovnačka úspěšně předána
V době, kdy většina z nás vybírala dovolenou a nabírala síly pro další období, skupina pracovníků firmy ŽĎAS
montovala a uváděla do provozu rovnací linku na tyče
do průměru 40 mm v daleké Číně – pro zákazníka Nanjing Iron and Steel Co.
Naši lidé se museli během celé akce vyrovnávat
s extrémními klimatickými podmínkami, kdy teplota
ve stínu přesahovala 45 °C. Montáž mechaniky zahájil
pan Michal Drlíček, který byl nucen řešit mnoho problémů s místními dodávkami a nepřipraveností stavby
zákazníkem. Je na místě poznamenat, že na všechny
problémy byl sám a vždy si dokázal poradit, i díky svým
předchozím zkušenostem z Číny a ostatních staveb.
Později se k němu připojil také montér elektro, pan
Ondřej Šustáček. I on se musel vyrovnat s „čínským
přístupem“, kdy jedna věc je mnohokrát diskutovaná
dokumentace, druhá věc pak reálná příprava a dodávka zajišťovaná našimi čínskými subdodavateli i zákazníkem. V následující etapě se k týmu připojili Ing. Jan Vyplašil a pan Pavel Bártek, DiS. Společným úsilím celého
týmu dokázali zlikvidovat téměř dvoutýdenní zpoždění
z počátku akce, způsobené zákazníkem. Dokonale
zvládli závěrečnou část uvádění linky do provozu, pro-

Ing. Stanislav Hrdina a Marco Zhou po podpisu smlouvy
na dodávku rovnací linky s rovnačkou XRK 2–40 pro
nového čínského zákazníka

pojení s ostatními částmi linky, včetně proškolení obsluhy a údržby. Pod vedením ing. Vyplašila se podařilo
splnit náročné závěrečné výkonové a kvalitativní testy
v termínech dle harmonogramu i k velké spokojenosti zákazníka, který linku nasadil do běžného provozu.
Všichni tito zaměstnanci si zaslouží velké poděkování
za vynikající reprezentaci naší společnosti a vytvoření
dobrých podmínek pro získání dalších projektů u tohoto zákazníka. Prvním výsledkem je již podepsaný další
kontrakt na dodávku rovnací linky XRK 2–80.
Ing. Stanislav Hrdina, ředitel klíčových projektů

kovací lis předán do zkušebního provozu
Ve firmě BONATRANS GROUP a.s. byl po generální opravě a modernizaci koncem července úspěšně předán do zkušebního provozu hydraulický kovací lis
CKZW 56/65. Předmětem zakázky byla kompletní demontáž stávajícího lisu, doprava dílů nového lisu k zákazníkovi, montáž nového lisu, seřízení, provedení funkční
zkoušky, proškolení obsluhy a údržby a předání lisu do zkušebního provozu. Celá
tato akce byla naplánována na 42 dní. Díky skvělé práci našich pracovníků se podařilo již tak „šibeniční“ termín zkrátit ještě o dva dny. To zákazník samozřejmě velmi
ocenil. Předáním lisu do zkušebního provozu však projekt zdaleka nekončí. V současné době probíhá zkušební provoz a poté bude koncem září následovat předání do trvalého provozu u zákazníka. Tím bude ukončena první etapa rekonstrukce
a modernizace celé linky.
Při samotné demontáži a montáži lisu se v různých etapách montáže vystřídalo u zákazníka několik desítek montérů, a to jak kmenových pracovníků Externích
montáží, tak i montérů najatých od jiných firem speciálně pro tuto akci. Intenzivně

se na projektu také podíleli další pracovníci naší společnosti, zejména specialisté
z konstrukce mechaniky a hydrauliky. Všem, kteří se zasloužili o úspěšné předání
lisu do zkušebního provozu, patří velké poděkování. Dík si ale zaslouží také ti, kteří se podíleli na přípravě celé akce už ve firmě ŽĎAS, dělníci vyrábějící jednotlivé
díly, montážní pracovníci, kteří některé tyto díly smontovali do celků, aby mohly být
před expedicí odzkoušeny, dále kompletáři, pracovníci logistiky, kteří s dopravcem
vyjednali pravidelné denní dodávky dílů na stavbu, pracovníci expedice, kteří neměli
na starost jenom tuto akci a s plánovanými nakládkami se vypořádali ke spokojenosti
všech. I díky jejich profesionálnímu přístupu podepsala firma ŽĎAS se společností
BONATRANS smlouvu na druhou a třetí etapu, s možností rozšíření o další tři etapy.
Práce na druhé a třetí etapě již ve firmě probíhají a v následujících vydáních firemních novin Vás o nich budeme informovat
Josef Štěpánek, tuzemský obchod Divize Strojírny

oBrazeM

Na montáži haly 5 vrcholila v druhé polovině září montáž mechanické části dvousloupového dolůtažného lisu CKW 3300/4000 určeného pro japonského zákazníka, společnost Nakamura Iron
Works. První snímek zachycuje ustavování druhého sloupu. Následně, po usazení horního příčníku – viz druhý snímek, vytvoří oba sloupy společně s horním a dolním příčníkem pohyblivý rám
lisu. Na druhé fotografii je zároveň zachycena probíhající montáž tří kusů nůžek na zpracování šrotu CNS 730/190 MTC elektro, CNS 400 K a CNS 400 K-E, určených pro tuzemské zákazníky.

Firemní noviny ŽÁR naleznete nově v elektronické verzi také
na Facebooku. Stačí, když budete sledovat stránku Naše srdce tvoří
budoucnost a už Vám žádné číslo neuteče.

sledujte nás na www.zdas.com
a profesní síti linkedIn.

ohlédnutí
za loňskýMI Projekty

serIál

V několika předcházejících vydáních Žáru jsme čtenáře postupně seznamovali s nejdůležitějšími projekty jednotlivých divizí za loňský rok. Tentokrát přinášíme poslední díl
tohoto seriálu.

Pro divizi Nástrojárny byl loňský rok
z pohledu výsledků úspěšný. Výrobní
kapacity se dařilo průběžně naplňovat
v jednotlivých čtvrtletích roku a s předstihem pro dané měsíce. Nosným oborem byl, jako již pravidelně v posledních
letech, automobilový průmysl, dále pak
obory energetika a přesná strojírenská
výroba. K nejvýznamnějším obchodním případům patřily jednotlivé projekty
pro firmu ŠKODA AUTO a.s. Postupně
dodávala Nástrojárna ŽĎAS lisovací
nástroje pro Škodu Rapid, Rapid Spaceback, Škodu Superb Combi a tři SUV
Škodu Kodiaq, SEAT Ateca a Škodu
Karoq. Pro tuto firmu byly též provedeny
generální opravy tlakových licích forem
pro bloky motorů a dodány díly do lemovacích a svařovacích linek. Zároveň se
podařilo s tímto zákazníkem podepsat
kontrakty na nové projekty, které budou
postupně probíhat až do roku 2021.
V roce 2017 dodával ŽĎAS průběžně lisovací nástroje pro dalšího našeho dalšího významného zákazníka z oblasti
automobilového průmyslu, firmu Benteler Automotive. Jednalo se převážně
o dodávky nástřihových nástrojů, ale
i nástrojů postupových a transferových.
Již tradičně směřovaly také dodávky
lisovacích nástrojů do oblasti energetiky. Nástroje, jejichž finálním produktem
jsou statorové a rotorové plechy velkých
elektrických točivých strojů, byly dodány
stěžejním výrobcům lodních generátorů, nebo elektrických motorů firmám
SIEMENS Electric Machines a BRUSH
SEM. Nelze opomenout ani pronajímání
zapracovávacího lisu CTHZ 1600 pro
potřeby našich zákazníků. Tento lis byl
rovněž využíván i pro potřeby zkoušek
a zapracování námi vyrobených lisovacích nástrojů. V oblasti energetiky
loni Nástrojárna úspěšně pokračovala
s diverzifikací výroby, a to dodávkami
komponentů pro vodní energetiku. Tato
oblast umožňuje částečnou eliminaci
rizik spojených s výkyvy poptávky v automobilovém průmyslu. Pro vodní energetiku dodal ŽĎAS v rámci významného
projektu pro ČKD Blansko Engineering
dvě kompletní oběžná kola Kaplanovy
turbíny pro MVE Brandýs nad Labem,

která je v majetku firmy ENERGO-PRO. Dále byly pro tohoto zákazníka
vyrobeny oběžné a rozváděcí lopaty pro
vodní elektrárnu Kamýk, soustrojí TG4,
kde koncovým odběratelem je firma
ČEZ a.s. Tyto náročné dodávky se podařilo úspěšně realizovat k plné spokojenosti zákazníka, což mimo jiné vedlo
k podepsání nových kontraktů na dodávku dalších oběžných a rozváděcích
lopat vodní elektrárny Kamýk, soustrojí
TG2, které se realizují letos.
Divize Metalurgie loni ve všech svých
výrobních oborech aktivně spolupracovala se zákazníky z třiceti zemí, podíl
jejího exportu přesahoval padesát procent. K nejvýznamnějším patřily dodávky pro firmy působící hlavně v oblasti
energetiky, těžebního průmyslu a těžkého strojírenství. K hlavním zákazníkům divize Metalurgie patří skupina
Siemens, Doosan Škoda Power, ŽĎAS
SGS, Nuovo Pignone, Sandvik Svedala,
Strojírny Poldi, Tiruna, I. P. HUSE, GE,
ZTS Metalurg, Královopolská kovárna,
Gustav Grimm a další. V oblasti výroby
odlitků je v rámci technického rozvoje
ověřována moderní technologie 3D tisku forem a jader na odlitcích z vysokolegovaných ocelí. V projektech s téměř
poloviční finanční podporou státu byly
realizovány zkušební odlitky víka tělesa
čerpadla (hrubá hmotnost 740 kg), ventilu (hrubá hmotnost 910 kg) a spirály
(hrubá hmotnost 2600 kg). Cílem těchto experimentů je ověření technických
limitů technologie 3D tisku forem a jader
i finanční rentability. Při využití této nové
technologie ve firmě ŽĎAS by mohla být
zkrácena doba mezi vydáním 3D slévárenské technologie a vlastním odlitím
řádově o týdny, což je v dnešní době významná konkurenční výhoda. Dále bylo
vybudováno nové pracoviště rozměrové
kontroly. Odlitky jsou nyní rozměrově vyhodnocovány 3D skenováním z pohledu smrštění po odlití a deformací v rámci výrobního procesu, aby v budoucnu
bylo možno realizovat vizi co nejvyššího
zkrácení a zlevnění výrobního procesu odlitků s využitím 3D technologií.
Za podpory prostředků z veřejných

vČera, dnes a zítra...

Divize Metalurgie realizovala během uplynulých měsíců několik projektů pro zákazníka
SIEMENS Brno. Na fotografii je odlitek spodní části turbínové skříně o hmotnosti přes
23 tun, na který jsou navařené dodané díly, a je proveden rozšířený rozsah opracování
včetně nedestruktivního zkoušení po přivaření a vyžíhání.

V červenci byl na Hydraulické zkušebně odzkoušen hydraulický válec kovacího lisu
CKW 3300/4000 pro našeho japonského zákazníka Nakamura I.W.Komaki Aichi. Tento
hydraulický válec zajišťuje v lisu funkci podélného posuvu a jeho parametry jsou následující:
v zasunutém stavu měří na délku 4961 milimetrů a při vysunutém pak 8961 milimetrů,
pracovní tlak je 320 barů. Zkušební technici hydraulické zkušebny provedli funkční
a tlakovou zkoušku. Účelem funkční zkoušky je zkontrolovat, zda se pístnice válce vysouvá
na požadovaný zdvih a nedochází ke vrypům na povrchu. Zároveň probíhá správný záběh
těsniva a manžet. Při tlakové zkoušce se ověřuje těsnost a pevnost celého tělesa. Klade
se důraz na těsnění a na případné výrobní vady materiálů, kde mohou být mikro–trhlinky.
Zkušební tlak činil 450 barů. Zkoušky proběhly úspěšně a věříme, že zákazníkovi bude
válec dobře fungovat i v ostrém provozu.

zdrojů jsou řešeny dva grantové projekty „Výzkum a vývoj technologie výroby
těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl“,
pro austenitické chrom niklové ocele
a „Výzkum a vývoj odlévání a svařování
masivních odlitků z duplexních ocelí“,
s využitím v chemickém a energetickém
průmyslu. V oboru výkovků a elektroocelárny byla loni ověřována výroba tří
hřídelů z takzvané duplexní nerezavějící ocele X2CrNiMoN2253. Dosud byly
z duplexních ocelí v naší firmě vyráběny

serIál

V minulém vydání firemního měsíčníku Žár jsme psali o setkání s bývalými zaměstnanci, zástupci různých
profesí, které proběhlo v červnu u generálního ředitele Ing. Pavla Cesneka. Otiskli jsme také první zajímavý příspěvek bývalého projektanta firmy ŽĎAS, pana inženýra Jana Aldorfa. Tentokrát přinášíme našim
čtenářům příspěvek Františka Havlíka, který pracoval ve firmě jako horizontkář, a před svým odchodem
do penze působil po dvě volební období jako předseda odborové organizace.

utratit můžeme jen to, co vyděláme
Narodil jsem se v roce 1947 ve Žďáře nad Sázavou. Po
základní škole jsem nastoupil na strojní učiliště. Zajímavé je, že nás tehdy bylo ve třídě třicet pět a z tohoto
počtu po vojně nastoupilo do firmy ŽĎAS pouhých šest
absolventů. Situace se tedy v tomto ohledu od dnešního stavu tolik nelišila, pouze žáků mělo tehdy učiliště
víc než dnes. Na učilišti jsme byli v úzkém kontaktu
s praxí. V prvním ročníku samozřejmě ještě bylo více
teorie, pak už jsme ale měli každý druhý týden praktickou výuku u strojů, kdy už jsme podle stupně svých
zkušeností pomáhali přímo s výrobou pro ŽĎAS. Po
ukončení učiliště jsem absolvoval základní vojenskou
službu, po které jsem pak nastoupil do fabriky. Bylo
to zrovna v době, kdy se nově otevřela hala 5, takže

pouze výkovky menších rozměrů, ale
zhodnocením získaných zkušeností se
podařilo technikům dosáhnout dalšího
kroku na cestě ke standardní produkci
i takto náročných výrobků. V průběhu
loňského roku byl také ověřován nový
typ třídeskového šoupátkového uzávěru, umožňujícího uzavření výtokového
otvoru pánve sekundární metalurgie
bez rizika zatuhnutí kovu ve výlevce. Za
podpory prostředků z veřejných zdrojů
byly také řešeny dva grantové projekty.

se uvolnilo hodně pracovních míst na jediné těžké
obrobně na hale 4. K dispozici jsme tam měli velmi
kvalitní stroje a já osobně jsem začal pracovat na stolové horizontální vyvrtávačce 200 v 7. poli, která na
stejném místě stojí dodnes. Práce se mi líbila a tehdy
jsem byl spokojen i s ohodnocením. Měli jsme úplně
jiné nároky, než dnešní mladí lidé, a lépe jsme si uvědomovali, že utratit můžeme pouze to, co vyděláme.
V některých obdobích, když jsme pracovali na velkých
zakázkách, jako například na výrobě převodových
skříní pro Kladno, jsme jeli na nepřetržitý provoz. Za
odměnu jsme pak dostali poukaz na fůru škváry. To
byla tehdy pro mě obrovská odměna, protože jsem
právě v té době stavěl dům. Samozřejmě, že dnes,

s velkým množstvím pracovních nabídek, rostou také
nároky zaměstnanců.
Po roce 1989 jsem byl zvolen do odborové organizace, následně jsem byl jejím tajemníkem a poté dvě volební období jejím předsedou. V té době jsme měli těžkou pozici, protože odborová organizace byla vnímána
jako úhlavní nepřítel. Když jsme si například odkoupili
od firmy ŽĎAS rekreační středisko v Zubří, které do té
doby firma dotovala částkou 1,5 milionu korun ročně,
všichni si mysleli, že to nemůžeme utáhnout. My jsme
ale začali hospodařit, sice jsme nevydělávali, ale dokázali jsme majetek udržet. Stejně tak jsme tehdy ubránili Dům kultury, který byl v té době naším majetkem,
a podnikatelé z jiných částí republiky s ním měli různé
lukrativní plány. Do penze jsem odešel v roce 2009
a svému následníkovi jsem předal značnou finanční
částku, kterou se nám podařilo vydělat a ušetřit. Přijal jsem nabídku práce pro Klub důchodců, původně
pouze na jeden rok, nyní už však v něm působím třetí volební období, a pokud budu moci, budu se snažit
přispět i nadále. Chtěl bych na tomto místě také poděkovat vedení firmy za příspěvek, který nám na naši
činnost poskytuje.
František Havlík, horizontkář
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Pro bližší informace o podmínkách mimořádné odměny kontaktujte personální
oddělení.
V případě zájmu o informace o dalších volných pozicích rovněž kontaktujte
personální oddělení, popřípadě se můžete podívat na webové stránky společnosti
www.zdas.cz v sekci nabídka zaměstnání.

www.ZDAS.cz

Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.
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