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DALŠÍ NŮŽKY PRO RAKOUSKÉHO ZÁKAZNÍKA

Kontejnerové nůžky CNS 400 K pracují v rakouské firmě Eisenhandel
Gebeshuber už od roku 2008. Nyní
si k nim zákazník objednal nové semimobilní nůžky CNS 730-190 MTC
s elektropohonem.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V ŘÍJNU

Seriál

Letos v říjnu jsme se dohodli s naším
stávajícím zákazníkem, rakouskou firmou Eisenhandel Gebeshuber GmbH,
na nákupu semimobilních nůžek CNS
730-190 MTC s elektropohonem.
Na povolení energetického úřadu
se čekalo bezmála celý rok. Naštěstí
vše dopadlo dobře a zákazník mohl
začít se stavebními úpravami. Bohužel
se stavebním pracím nevyhnulo zpoždění, výrazný vliv na termín dokončení
má i v Rakousku aktuálně vyhlášený
lockdown. Dodání nových nůžek se
tedy předpokládá v únoru roku 2021,
kdy by mělo být zařízení u zákazníka
uvedeno do provozu. Firma ze Steyru
provozuje od roku 2008 kontejnerové
nůžky CNS 400 K s dieselovým pohonem a dlouhodobě je spokojena jak
s jejich provozem, tak se službami firmy ŽĎAS. To vše samozřejmě sehrálo
výraznou roli při rozhodování, proč dát
přednost právě naší firmě před konkurencí. Zákazníkovi nové nůžky umožní
zpracovávat těžší objemový šrot a dosahovat vyšších výstupů zpracovávaného šrotu.
Petr Mičík
zahraniční obchod Divize Strojírny

MODERNIZACE HORIZONTEK NA HALE 5

Pavel Cesnek osobně poděkoval nejlepším zaměstnancům za měsíc říjen (zleva): František Šedý, Jiří Marek, Luboš Flesar.
Luboš Flesar, 1. místo
Provozní zámečník
Luboš Flesar pracuje jako provozní
zámečník při údržbě a opravách jeřábů v provozu Metalurgie. Je to dlouholetý, aktivní a vstřícný pracovník.
Plnohodnotně zastupoval dlouhodobě
nemocného pracovníka jeřábové party
při řízení oprav jeřábů a v říjnu se aktivně podílel na opravě havárie převodovky pojezdu kočky jeřábu na hale 9.
Tento jeřáb je pro svoji nosnost stěžejní pro provoz Formovny.
Jiří Marek, 2. místo
Řidič pracovních strojů - jeřábník
Jiří Marek patří k dlouholetým
a spolehlivým pracovníkům. Vychází vstříc požadavkům nadřízených

a pro zajištění termínového plnění zakázek je ochoten pracovat nad rámec
své běžné pracovní doby. Od začátku
roku odpracoval více než 260 přesčasových hodin.
František Šedý, 3. místo
Horizontkář
František Šedý pracuje jako horizontkář na stroji WHN 11 CNC na Střední obrobně haly 5. Je to velmi výkonný
zaměstnanec, který odvádí maximum
přesčasových hodin. Pan Šedý je iniciativní a vždy se snaží splnit, případně
zkrátit požadované termíny výroby.
Všem oceněným kolegům v měsíci
říjnu blahopřejeme.

V 8. poli na hale 5 momentálně probíhá modernizace tří horizontek. Horizontky W 160 a W 200 jsou již ve zkušebním provozu, který bude ukončen v prosinci 2020. Poslední stroj W 200 byl do tříměsíčního zkušebního provozu převzat
ve 46. týdnu. Hodnota modernizace jednoho stroje včetně vybavení novým
nářadím představuje asi 55 milionů korun.

NAŠE SRDCE
TVOŘÍ BUDOUCNOST
Časopis ŽÁR můžete číst on-line.
Stačí zadat https://bit.ly/2DhUrqT

Sledujte nás také
na sociálních sítích.

ŽDAS DODAL ODLITEK DO ČÍNY
Není běžné, že by země Evropské unie včetně České republiky vyvážely do Číny
odlitky. Vzhledem k ceně a v současné době i velmi dobré čínské kvalitě je tomu
většinou naopak. Nám se však podařilo po dlouhých jednáních, která trvala téměř rok, získat od firmy Shanghai Rolling Technologies první objednávku technicky náročného odlitku v září loňského roku. Je ovšem také nutné podotknout,
že k získání této objednávky nám pomohly dobré reference rovnacích linek u významných čínských zákazníků.
Odlitek je určený pro stojan válcovací stolice plechů za studena, kde se tolerance tloušťky plechu pohybuje v setinách milimetru. Z toho vyplývají vysoké nároky na kvalitu lití, tepelné zpracování a mechanické opracování tohoto odlitku
na hotovo s důrazem na přesnost. Vzhledem k vysoké technické úrovni pracovníků Divize Metalurgie a jejich zkušenostem se to k velké spokojenosti zákazníka
podařilo.
I díky tomu jsme letos v září a říjnu podepsali další dvě objednávky a v současné době jednáme i o dodávkách většího odlitku, který je však ještě ve fázi
schvalování u konečného zákazníka. Rád bych poděkoval všem pracovníkům Divize Metalurgie, ale i dalších útvarů, kteří se na tomto projektu podíleli, za dobře
odvedenou práci. Věřím, že pokud si tento vysoký standard udržíme, budeme
s dodávkami odlitků do Číny pokračovat.
Ing. Stanislav Hrdina
ředitel klíčových projektů

Divize Metalurgie vyrobila náročný odlitek pro čínského zákazníka.

KOVACÍ SOUBOR PŘEDÁME NA DÁLKU

Pohled na smontovaný celek válcovací stolice plechů za studena

Na hale 5 finišují montážní práce na kovacím lisu CKV 1250/1600 pro firmu
KMZ Ižora-Metall v Rusku.
Začátkem prosince proběhnou on-line zkoušky a předání kovacího souboru ruskému zákazníkovi KMZ Ižora-Metall. Opatření kvůli koronavirové pandemii bohužel zástupcům zákazníka neumožňují osobní účast na zkouškách ve ŽĎAS, a.s.
Velké poděkování patří všem, kteří svojí poctivou prací stále šíří ve světě dobré
jméno firmy ŽĎAS.
Bohdana Melicharová
zahraniční obchod Divize Strojírny

Montáž hydraulického pohonu kovacího lisu CKV 1250/1600
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NOVÝ MANIPULÁTOR PRO NAŠI KOVÁRNU
V těchto týdnech se dokončují konstrukční a přípravné práce pro výrobu nového kolejového manipulátoru QKK 20NK. Projekt představuje první etapu modernizace Kovárny ŽĎAS, a.s., která bude realizována v příštím roce. V druhé
etapě (v letech 2022 až 2023) bude pro Kovárnu vyroben nový jednotkový pohon pro CKV 2250 a v poslední etapě, která je plánována na období let 2024
až 2025, pak bude vyroben a zprovozněn nový kovací lis CKV 3000. Jedná se
o modernizaci a postupnou náhradu stávajícího integrovaného souboru s lisem
CKV 1850/2250 za lis CKV 3000 s manipulátorem QKK 20NK, a postupnou náhradu akumulátorové stanice za olejové jednotkové pohony.
Důvodem této investice je nárůst objemu vyráběných výkovků pro energetický průmysl a požadavky zákazníků na materiály s vysokým přetvárným odporem, zvyšující se požadavky na čistotu, vnitřní jakost, homogenitu a mechanické
vlastnosti. Všechny tyto skutečnosti vyžadují použití většího tlaku, tedy větší
tvářecí síly lisu. Nový manipulátor QKK 20NK umožní výrobu váhově a rozměrově
větších a náročnějších výkovků, s posunutím ze stávající maximální hmotnosti
výkovků 9 tun až do hmotnosti 15 tun, a současná maximální hmotnost ingotu
11,5 tuny se zvýší až na 20 tun (bez pěchování a u méně náročných materiálů).
Rozšíří se také stávající kapacity a technologické možnosti a zvýší se tak naše
konkurenceschopnost.
Nový manipulátor QKK 20NK bude po určitou dobu provozován u stávajícího lisu CKV 2250, po realizaci následujících etap pak bude pracovat společně
s novým lisem CKV 3000. Musí proto konstrukčně a stavebně vyhovovat provozu
obou typů lisů. Konstrukčně vychází z úspěšného prototypu, dodaného v roce
2018/2019 do německé pobočky firmy BGH EDELSTAHL v Lippendorfu. Tento
prototyp bude v rámci konstrukční modernizace vylepšen dle stávajících zkušeností z téměř dvouletého působení v náročném provozu německého zákazníka.
Bude použito několik vylepšení a konstrukčních zjednodušení, zejména v oblasti bočního odpružení nosníku kleští nebo nahrazením odlitků plechy z vysoko-pevnostních materiálů.
Ing. Milan Kašpárek
výzkumný a vývojový pracovník
Ing. Libor Sochor
vedoucí provozu Kovárny

Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších ruských závodů – Vyksunsunskij metallurgičeskij zavod se sídlem ve městě Vyksa v Novgorodské oblasti – si u nás
již opakovaně objednal opravu velkého hydraulického válce, který slouží k regulaci tlaků stolice při výrobě tlustých plechů až do šíře 5000 milimetrů. Další
důkaz skvělé práce „Žďasáků“. Doufejme, že si takto vysoký standard udržíme
i nadále.

Na montáži haly 4 probíhá v těchto týdnech montáž mazání k dílům odhrotovací linky pro OEMK Starý Oskol v Ruské federaci. Odhrotovací linky by měly
být kompletně smontované do konce roku 2020. Firma OEMK je náš významný
zákazník, v současné době s ním jednáme o dodávce další rovnací a kontrolní
linky na ocelové tyče v hodnotě kolem 12 milionů eur.
Příští Žár vyjde ve středu 16. 12. 2020

BEZPEČNĚ PŘI SKLADOVÁNÍ

Seriál

Dodržováním několika jednoduchých zásad lze efektivně zvýšit bezpečnost na
pracovišti. I skladování má své zásady. Nezapomínejte na ně a buďte obezřetní.
Ochráníte tak sebe i své kolegy.
▪
▪
▪
▪
▪

Ve skladu udržuj pořádek!
Při ručním skladování nad 1,8 metrů používej schůdky!
Při ruční manipulaci s břemeny postupuj tak, abys předešel
přiražení nebo zranění o povrch břemene!
Materiál skladuj a ukládej tak, aby se při manipulaci nemohl sesunout!
Důsledně dbej příkazů a pokynů bezpečnostních značek
umístěných ve skladu!

PLES V ROCE 2021 NEBUDE
Informujeme čtenáře, že vzhledem k nejisté situaci, která nastala v souvislosti
s epidemií Covid-19, se společnost ŽĎAS rozhodla zrušit plánovaný ples, který
se měl uskutečnit 23. ledna 2021. Na všechny milovníky tance se budeme těšit
v novém termínu, který byl stanoven na sobotu 22. ledna 2022.

Pořádek ve skladu je důležitý a velkou měrou přispívá k bezpečnosti práce.

Ples v letošním roce se velmi vydařil. Doufejme, že se v roce 2022 opět sejdeme při večeru plném dobré hudby a zábavy.

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ

Seriál

SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY VOLEB
FIREMNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE
V minulém čísle firemních novin jsme zveřejnili informaci o uskutečnění voleb
v ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. ve dnech 20. a 21. října 2020. Dnes přinášíme čtenářům
výsledky těchto voleb na další čtyřleté období v souladu se stanovami OS KOVO.
Voleb se zúčastnilo 384 voličů z počtu 506 členů odborové organizace, což je
75,9 %. Novým předsedou firemní základní organizace (ZO) byla zvolena Ing. Eva
Rosecká se ziskem 318 odevzdaných platných hlasů (82,8 %). Do dozorčí a revizní
komise ZO byli zvoleni Ing. Ludmila Milušková s počtem 251 odevzdaných platných
hlasů, Petr Bukáček s počtem 233 odevzdaných platných hlasů a Jana Poulová
s počtem 197 odevzdaných platných hlasů. Zvolen byl také nový devítičlenný výbor
odborové organizace a úsekoví důvěrníci všech devíti obvodů odborové organizace. V příštím vydání Žáru čtenářům blíže představíme novou předsedkyni ZO OS
KOVO ŽĎAS, a.s., paní Evu Roseckou.

OKÉNKO DŮCHODCŮ
Výbor Klubu důchodců ruší společné předvánoční setkání v DK Žďár nad Sázavou
plánované na 8. prosince 2020. Současná zdravotní a epidemiologická situace
nedovoluje pořádání hromadných akcí. Plně respektujeme vyhlášená mimořádná
opatření vládou České republiky. V tomto termínu byly plánované také volby výboru Klubu důchodců při základní organizaci OS KOVO ŽĎAS, a.s. Volby se odročují
ze stejných důvodů.
Výbor Klubu důchodců
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