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Dne 26. února byly na Modelárně dokončeny práce na náročném modelu
lopatky Kaplanovy turbíny, která je určena pro našeho zákazníka z Argentiny.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V ÚNORU

Seriál

MODELÁRNA SE PYŠNÍ MODELEM LOPATKY
Modelové zařízení lopatky Kaplanovy turbíny pro zákazníka IMPSA se
na Modelárně ŽĎAS vyrábělo od začátku prosince 2020 do konce února 2021.
Celé modelové zařízení se skládá z modelu, 5 jaderníků, nálitku a podložky. Model má rozměry 5,25 × 3,5 m a výšku 3 m a bylo na něm odpracováno více
než 4 000 hodin. Vlastní opracování proběhlo po dílech na velkém CNC obráběcím centru SAHOS. Při výrobě bylo spotřebováno 23 m3 borovice, 8 m3 smrku
a 207 m2 velkoplošného materiálu – multiplexu.
Toto velké a tvarově náročné modelové zařízení je chloubou celého kolektivu pracovníků Modelárny ŽĎAS. Je to výsledek dobré spolupráce všech oddělení Modelárny od technické přípravy přes technologie CAD, CAM, výrobu,
opracování až po výstupní kontrolu.
Bc. Jindřich Doležal
vedoucí provozu Modelárna

Netradiční on-line gratulaci generálního ředitele Pavla Cesneka
přijali nejlepší pracovníci za měsíc
únor (zleva): Jiří Lempera a Václav
Kluch.

Václav Kluch, 1. místo
Vedoucí Předvýrobní systémy
Václav Kluch pracuje jako hlavní
analytik informačního systému ŽĎAS.
Je schopen navrhovat řešení při optimalizaci procesů a společně se svými kolegy je zrealizovat. Má detailní
znalosti jednotlivých modulů informačního systému. Je schopen srozumitelně komunikovat s uživateli
a poskytovat jim podporu při nestandardních situacích.
Jiří Lempera, 2. místo
Kontrolor kvality
Jiří Lempera pracuje na Modelárně jako dřevomodelář-kontrolor.
Po odborné stránce je na vysoké
úrovni a kromě měření pomáhá i při
výrobě modelů. Díky jeho preciznosti byly odhaleny rozměrové neshody

na modelovém zařízení turbíny. Tato
turbína byla složena z již používaných podmodelů, které ale nebyly
v souladu s výkresovou dokumentací
danou zákazníkem. Díky jeho odbornému zásahu nedošlo ke škodě, která by tak vznikla odlitím turbíny.
Miroslav Novotný, 3. místo
Montér-zámečník
Miroslav Novotný pracuje jako
montér-zámečník na provoze Externích montáží. V poslední době pracuje převážně jako vedoucí montér.
Jedná se o zaměstnance s velmi dobrým výkonem, vysokou odborností
a s maximálním odvodem přesčasových hodin. V letošním roce vedl dvě
mimořádně náročné akce - Chomutov
(rekonstrukce děrovacího lisu) a Ostrava (montáž paketovacích lisů). Obě
akce probíhaly v nepřetržitém provozu a stěžejní práce byly prováděny
o víkendu.

VŠEM
ZAMĚSTNANCŮM,
ČTENÁŘŮM
A JEJICH BLÍZKÝM
PŘEJEME
VE ZDRAVÍ STRÁVENÉ
VELIKONOČNÍ SVÁTKY.

Všem oceněným kolegům za měsíc únor srdečně blahopřejeme.

Časopis ŽÁR on-line: https://bit.ly/2DhUrqT

Sledujte nás také na sociálních sítích.

POSTUPNÁ MONTÁŽ 5 VULKANIZAČNÍCH LISŮ

NAŠE NŮŽKY V CENTRU DEMOLIČNÍCH PRACÍ

V současné době probíhá na hale 5 montáž prvních dvou dvoukomorových
vulkanizačních lisů 63,5“. Celý projekt pro pobočku firmy Michelin v Zalau
v Rumunsku byl podepsán v loňském roce a zahrnuje opravu, montáž a zprovoznění celkem 5 vulkanizačních lisů.
Jelikož byly tyto lisy téměř 10 let mimo provoz, jedná se o velice náročný
projekt. Naším úkolem je nyní tyto lisy doslova po dílech dohledat, proměřit,
poskládat dohromady a uvést do provozu. Díky velkému nasazení pracovníků technického úseku a výroby jsou již první dva lisy mechanicky v podstatě
smontovány a dále se pokračuje s montáží baterií médií, potrubí a elektřiny.
Po úspěšné instalaci vulkanizačního lisu 130“ v Trelleborgu v Otrokovicích se
jedná o další projekt vulkanizačních lisů, díky kterému úspěšně pokračujeme
v tradici a dodávkách tohoto typu zařízení, jenž na naši firmu přešel po fúzi
dceřiné společnosti TS Plzeň.
Stanislav Pelikán
Obchod divize Strojírny
Strojírny dokončují velice náročnou montáž prvních dvou z
celkových pěti dvoukomorových
vulkanizačních lisů pro našeho
zákazníka Michelin v Rumunsku.
Po fúzi dceřiné společnosti
TS Plzeň se jedná o další projekt
vulkanizačních lisů.

Naše kontejnerové nůžky využívá společnost Schwarz Rohstoff GmbH na likvidaci bývalé továrny na nábytek v Německu, kde budou v provozu až do konce léta.

V polovině února proběhlo uvedení do
provozu dalších kontejnerových nůžek s elektropohonem na německém
území. Podporu ze strany ŽĎAS, a.s.
zkomplikovalo uzavření hranic německou stranou a absence výjimek
pro servisní zásahy u zákazníků.
Nůžky si pořídila společnost
Schwarz Rohstoff GmbH. Ta získala
rozsáhlou zakázku na kompletní likvidaci bývalé továrny na nábytek
ve městě Gengenbach u Offenburgu. Nůžky se rozhodla využít přímo
v jádru demoličních prací. Hlavním
předpokladem pro takovéto umístění nůžek byla existence trafostanice
v areálu bývalé nábytkářské firmy,

k níž bylo třeba položit zhruba 200 m
nového kabelového vedení. Výhodou však je, že jednotlivé rozebrané
části hal, ve většině případů halové
nosníky, putují přímo do našich nůžek a následně jsou odvezeny do
nedaleké ocelárny. Tím firma výrazně
ušetří za logistické náklady, jelikož
není třeba nepostříhaný šrot odvážet
na sekundární zpracování. Termínový
rozsah zakázky se odhaduje do léta
letošního roku a poté se nůžky odpojí a poputují dle potřeby na novou
stavbu.
Petr Mičík
Zahraniční obchod divize Strojírny

ÚSPĚŠNÝ AUDIT METALURGIE OTEVŘEL CESTU
K VÝROBĚ ODLITKŮ PRO RUSKO
NA ROK 2021 JSOU V PLÁNU INVESTICE
ZA TÉMĚŘ 65 MIL. KČ
Divize Metalurgie plánuje v letošním roce investovat 37 mil. Kč do nového
kovacího manipulátoru QKK 20NK, který bude umístěn na Kovárně. V současné
době jsou dokončeny projekční práce na úpravě základových konstrukcí a se
samotnou realizací se počítá v plánované letní odstávce.
Dále bude na Hrubovně dokončena montáž a oživení vodorovné vyvrtávačky W200G HCW2, kde v současné době probíhá úprava základových konstrukcí
dodavatelskou firmou.
V rámci ekologizace Teplárny je navrženo vyřazení stávajícího uhelného
kotle a jeho nahrazení dvěma novými plynovými. Na tuto investiční akci plánujeme využít modernizační fond a získat tak dotaci.
V 1. kvartálu budou do majetku uvedeny dvě modernizované vodorovné vyvrtávačky pro divizi Strojírny. Jedná se o W160 a W200 umístěné v 8. poli haly
5 v celkové hodnotě přibližně 110 mil. Kč. V březnu také končí zkušební provoz
další modernizované vyvrtávačky W200 umístěné taktéž na hale 5. V současné
době probíhá stěhování stěžejních strojů z haly 4 do haly 5.
Z plánu na rok 2020 byly realizovány a dokončeny investice v celkové výši
42 mil. Kč. Některé byly z důvodu pandemie pozastaveny či nerealizovány
a přesunuty do let následujících.

V loňském roce jsme získali zakázku na výrobu odlitků pro čerpadla
SIGMA GROUP a.s. v Lutíně, která
budou pracovat v primárním okruhu
Kurské jaderné elektrárny v Rusku.
Z tohoto důvodu musela divize Metalurgie projít auditem ruských společností Cniitmash a VO Bezopasnost,
dozorových organizací Rosatom.
Velká část auditu, který se uskutečnil začátkem února, proběhla
on-line, jelikož ruská strana musela
po příletu projít povinnou karanténou. Teprve poté došlo za splnění

všech bezpečnostních opatření
k prohlídce provozů, během které
byla naše společnost hodnocena velmi pozitivně. Na závěr se obě strany
dohodly na zpracování detailnějších
technických podkladů k vlastní výrobě odlitků, které budou následně
zaslány k finálnímu schválení.
Tato zakázka by mohla být
pro ŽĎAS výhodou směrem k dalším
objednávkám v tomto náročném
oboru.
Obchod odlitků

Ing. Drahomíra Prouzová
vedoucí provozu Investice a technická kancelář
V rámci stěhování haly 3 byly přemístěny tři elektrické žíhací pece na halu 9. Vozová
pec je umístěna na provoze tepelného zpracování Kovárny a další dvě ve 13. poli
haly 9 – výroba odlitků. Pece jsou ovládány z velína přes počítačové aplikace,
které řídí celý proces žíhání s výstupními protokoly.
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I O TOMHLE SE TENKRÁT PSALO...

POZNÁTE SE? POZNÁTE!

V březnovém Žáru Vám představujeme články, které byly otisknuty ve stejném
měsíci, ale v letech 1961-1963.

Fotografie ze srpna 1968 v rámci našeho seriálu věnovanému historii
Žáru měla velký úspěch. Ozvalo se nám několik čtenářů, díky nimž se podařilo pojmenovat téměř polovinu zaměstnanců na fotografii. Největším
překvapením však bylo, když k nám osobně dorazil pan Gretz s manželkou,
který se na fotografii sám poznal. A tak vznikl snímek, který od toho historického dělí celých 53 let.
Tímto všem, kteří se nám ozvali, děkujeme!

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, které naše okénko do historie
Žďasu zaujalo a sami nám přinášejí zajímavé historické materiály a osobní
vzpomínky. Děkujeme!

Příští ŽÁR vyjde ve čtvrtek 22. 4. 2021

PODĚKOVÁNÍ PANA LUKÁŠE KUČERY ZA FINANČNÍ DAR

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI

„Děkuji vedení společnosti ŽĎAS za dar v podobě finančního příspěvku na léčebný pobyt v lázních pro mého
syna. Jsem rád, že na základě této podpory může můj syn absolvovat pobyt nad rámec daný zdravotní pojišťovnou a tím si zkvalitnit a zpříjemnit život.“

Seriál

Dodržujte jednoduché zásady při práci. Ochráníte
zdraví svoje i kolegů.

Lukáš Kučera

 Udržuj pořádek na pracovišti!
 Používej pouze nepoškozené nářadí
a zařízení!
 Dodržuj právní a ostatní předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci!
 Dodržuj stanovené pracovní postupy a používej pracovní prostředky!
 Nepožívej alkoholické nápoje a nezneužívej
jiné návykové látky na pracovištích a nevstupuj pod jejich vlivem na pracoviště!
 Oznamuj svému nadřízenému vedoucímu
zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují bezpečnost nebo zdraví
zaměstnanců při práci!

Zdroj: archiv ŽĎAS, a.s.

PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA
ULICE STROJÍRENSKÁ
A PARKOVIŠTĚ ŽĎASU
V březnu začaly stavební práce na vozovce
vedoucí od parkoviště ŽĎASu k VOŠ a SPŠ Žďár
nad Sázavou. Ve dnech 12. – 13. dubna bude probíhat 2. fáze opravy vozovky, a to frézování části ulice
Strojírenská až po konec parkoviště ŽĎAS, kde bude
částečně omezen provoz. Ve dnech 17. – 20. dubna
bude tato část ulice Strojírenská až po konec parkoviště úplně uzavřena z důvodu pokládky nového
povrchu. To znamená, že v tyto dny nebude možné
využít parkoviště ŽĎASu a zaměstnanci musí tuto
překážku řešit jiným způsobem (využít veřejnou dopravu, parkovat na jiném místě).
Úsek Služby

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
OKÉNKO DŮCHODCŮ

Měsíčník akciové společnosti ŽĎAS,
Žďár nad Sázavou
Seriál

Výbor Klubu důchodců prodlužuje vzhledem ke stávající situaci termín zaplacení členského příspěvku
ve výši 180,- Kč na tento rok do konce května 2021. Zaplacení je možné osobně na závodním výboru
OS KOVO v úředních hodinách tzn. v pondělí nebo ve středu od 8 do 15 hodin, nebo přímo na číslo účtu
1622276399/0800, variabilní symbol je číslo průkazky, do poznámky uveďte své jméno. Upozorňujeme,
že zasílání Žáru je závislé na zaplacení členského příspěvku.
Z důvodu opatření proti šíření koronaviru není možné se v současné době scházet a vyvíjet nějakou
činnost. Jakmile se situace zlepší, budeme Vás v Žáru informovat.
Závodní výbor OS KOVO je přestěhován – vstup je přes osobní vrátnici ŽĎAS.
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