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V. Organizační část

lo Operativní plánování

Jedním z hlavních prostředků ke zlepšení úrovně
operativního plánování je použití vyšší techniky zpra¬
cování informací.

V našem podniku v oblasti operativního plánování
je používáno mechanizace pomocí stx'ojú na děrné štítky
ARIlMAo

Dosavadní zkušenosti s touto technikou ukazují, že
stroji na děrné štítky se mohou zmechanizov&t pouze urči-
té úseky plánování, nelze jimi však obsáhnout celou agen¬
du. Děrnoštítkové stroje mají vedle nesporných předností
některé nevýhody, jako je poměrně malá rychlosts citli¬
vost na změny a malá přizpůsobivost některým specifickým
potřebám operativního plánování. Tyto vlastnosti značně
ztěžují provedení plánovacích výpočtů v několika varian¬
tách, sestevení plánu v krátkém časovém úseku, rychlé
přepracování plánu v případě změny podmínek. z& kterých
byl sestaven atd.

Pokusíme-li se soustavuxpravit tak, aby byla schopna
všechny tyto nedostatky odstranit, docházíme k tomu závěru,
že použijeme samočinný počíteč, který svou velkou výpočetní
rychlostí a značnou operační pružnosti umožní vytvořit a
udržovat skutečně dynamická soustavy řízení výroby.

Nejvýhodnější variantou bude přenést tedy těžiště
prací dc oblasti přenosu dat a optimalizačních prací. Ta-
kový systém by komplexně postihl celý podnik a přinesl by
podstatný ekonomický efekt.

Znázornění principu řízení samočinným počítačem nám
ukazuje příloha č. 1 a to celkovou koncepci automatizace
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podniku. Předpokladem by byla řídící výpočetní jednotka,
která by obsahovala dvě periferní přídavné paměti a to
jednak systém magnetických pásek a druhá pak parněí s na™
hodilým výběrem. V této paměti by se ukládaly informace
příkazové, jako výrobní příkazy, operativní plán. střádání
dílčích údajů z výrobní evidence apod.

Vstupy a výstupy samočinného počítače počítáme v roz¬
ložení dvou oblastí. V prvé řadě jsou to vstupy a výstupy
centrál, charakteru,, t.j. stanice děrné pásky, snímač, dě¬
rovač děrných štítků, řádková rychlotiskárna, řídící dál¬
nopis a operační panel, kde se budou vyjadřovat dílčí vý¬
sledky probíhajících operací. Ve druhé řadě zahrneme peri¬
ferní prostředky pro přímý přenos dat z dílen do počítače.
Zde předpokládáme vybavenost výrobních středisek, mezi¬
skladů, skladů a expedice prostředky pro dálkový přenos
dat, které by nám umožnili urychlit přenos informací o sku¬
tečnostech a o plnění daných úkolů přímo do výpočetní jed¬
notky při použití dálnopisů se snímači děrných štítků, řád¬
kové displaye a klávesnice. Počítáme i s možností instalo¬
vání zařízení pro přenos údajů do poboč. závodu s použitím
dálnopisné linky spojů.

Rozborem výroby docházíme k tomu řešení, že rozděluje¬
me celou výrobu do dvou částí a to dle charakteru výroby;

- výrobu dílů
- montáž vozíků

Každá z nich by byla řízena jiným způsobem.

Ve výrobě dílů bychom ponechali systém předděrovaných
děrných štítků, a to jak výkonových, tak i materiálových.
Všechny tyto štítky ns jednu součást by vydal samoč. po¬
čítač najednou a výrobní příkaz by vlastně představoval
sestavu těchto štítků, který by byl předáván přímo plánova¬
či příslušného výrobního střediska. Do meziskladů a skladů
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by byly předávány \'ychystávací sestavy' materiálů a dílů.

PředdSrované výkon. děrné Štítky po ukončení přiká¬
zaných operací by byly doplněny do předtisku o skutečnost,
a to jak pracovníkem, tak i mesioperační kontrolou,

Po potvrzení odborem kontroly se děrný štítek zaklá¬
dá do snímače děrných štítků na dílně* Snímač sejme před-
děrovaný údaj a na dálnopisu se předá informace o skuteč¬
nostech, které jsou v předtisku štítku napsány. Běrný ští¬
tek se potom zakládá a po skončení směny se předává děrnému
středisku, které dopsané údaje doděruje a předávej! se zno¬
vu do počítače snímačem děrných štítků v operační míst¬
nosti počítače pro kontrolu a ověření*

Ve vlastním nákladovém středisku montážjbudou použí¬
vány pouze předděrováné štítky materiálové. Operace mon¬
tážní (takty) jsou vyjádřeny' na řádkových displayích,které
jsou umístěny v časovém sledu za sebou tak, jak mají být
vykonány* Na klávesnici, která je součástí každého displays,
jsou potom do počítače předávány informace o skutečném vý¬
konu na přikázanou montážní operaci* V okamžiku, kdy je pa¬
nelovým tlačítkem informace předána d© saaiočin. počítače,
zhasíná příslušný příkaz na display! e celý systém řádek
3e posouvá.

Průběhy informací v navrženém systému jsou znázorněny
v příloze č. 2 a 3*

Etapy plánovací soustavy

Stanovení plánovacích etap je závislé především na
platné plánovací metodice* podle které se kromě dlouhodo¬
bého plánování sestavuje a kontroluje plán v ročních,
čtvrtletních a měsíčních obdobích.
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V našem podniku9 vzhledem k podmínkám složité9
předmětně organizované výroby - dopravní vozíky se spa¬
lovacími a vznětovými motory9 se jeví jako nejvýhodnější
ročníg čtvrtletní9 měsíční a dekédnío

Roční plán výroby

Hlavní Částí ročního plánu výroby je základní rozvrh
výroby9 kterým se rozčleňuje daný roční výrobní úkol do sé¬
rii (dávek) měsíčních a to tzv© odváděcího plámu Správné
sestavení základního (odváděcího) plánu a plánu zadávané vý¬
roby má mimořádnou důležitost*

Optimalizace ročního lhůtového rozvrhu dle jednotli¬
vých dekád bude prováděna simplexovou metodou* jejíž hlavní
částí je kapacitní propočet úzkoprofilových a přetěžovaných
pracovišíj, sestavený v takovém členění p které umožňuje
v krátkém čase zjistit příčinu překročení, nebo nevyčerpání
kapacit (úzkoprofilová,přetěžovaná pracoviště)*

Zpracování kapacitního plánu by postihovalo jednak
vytíženost v rámci celoroku* tak jednotlivá čtvrtletí a
měsíce© Přesnost a pravdivost údajů je podmíněna správností
uváděných technologických pr&coviší © příslušným výrobním
střediskem© V zásadě bude vycházeno jedině z technicko¬
hospodářských nořenu Kromě těchto hodnot musí být provede^
na důkladná analýza jednotlivých pracovišť, tj© stanovení
seřizovačích a výkonnostních koeficientů atd* příslušnými
pracovníky odboru hlavního technologa* vedení výroby a ka=
pacitáre©

Vlastní organizace technických a technologických podkladů

Převedení agendy operativního plánování na samočinný
počítač 3i vyžaduje provedení těchto organizačních zásahů:
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1) Každá typa (druh) vyráběných vozů se rozdělí na řadu
technicky (nebo účelově) -kompaktních sestav a na sku¬
pinu dílců používaných až při konečné montáži. Takto
vyčleněné typy jsou 3vým charakterem univerzální (tj.
mohou být použity pro dvě i více typ), nebo speciální
(pouze pro jednu typu). Za univerzální sestavu může
být považována také část příslušenství.

Z.) Univerzálním sestavám budou přidělena čísla uzavřené
řady (např. 000-999) a sestavám speciálním podle slo¬
žitosti buá dvojčíslí (složitým)t nebo trojčíslí (jed¬
nodušším), přičemž by ovšem první číslice označovala
vždy tu kterou konkrétní typu.

3) Všem dílcům uvnitř každé sestavy by se přiřadilo další
trojčíslí a to tak, aby byla postižena technická a

konstrukční návaznost každé sestavy.

Příklad ;

Type A se skládá ze sestav: 019, 031, 032, 035, 068, 069,
090

a dále ze sestav: 210, 220, 230, 240, 250, 261,
262 - 279

a z dílců: 290 000 - 299 999

Sestava. 019 se skládá z dílců:
019 100,, 019 110, 019 111, 019 112
019 120, 019 121, 019 122, 019 123
019 200, 019 210, 019 220, 019 221

Obdobné očíslování bude u speciálních aestev 210, 220, 230 atd.

Toto očíslování ukazuje, že sestava 019 se skládá:

a) ze samostatných skupin 019 100 a 019 200 z nichž každá
se skládá z podskupin 019 120, 019 210, 019 220* Pod-
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skupiny se skládají z dílců 01S llls 019 112 atd.

Z tohoto příkladu vyplývá, že Členění je natolik bo~
haté* aby mohlo poskytnout návaznost i nejsložitějšího ty¬
pu výrobku (vozíku).

Sestava 019 je tedy závislá;
- na skupinách
“ tyto opět na podskupinách
«- podskupiny na dílcích.

4) Vzniká tedy šestimístné číslo, které plně nahradí dosavadní
číslo typy vozíkus běžné číslo a co ne jdůležitS.ižiho, že
podchycuje technickou a konstrukční návaznost výroby.

5) Na základě bodů 1 - 4 se uspořádají kusovníky, pracovní
postupy, kartotéky TON a plechové raznice v odboru VDO.

Vypracováním takto uspořádaného kusovníku, který by
obsahoval veškeré montážní skupiny, sestavy, podseatavy,
dílce a součásti potřebné k výrobě a montáži konečného vý¬
robku, umožňuje převedení všech informací na děrné štítky,
nebo na děrnou pásku.

Tato práce bude užitečná proto, že údajů, obsažených
v kusovnících, bude používáno v plné paletě jednotlivých
agend a to:

“ prodej
~ konstrukce
- normování
”■ příprava výroby
- řízení výroby
- MTZ
= sklady
- provoz
- kontrola
- kalkuůa ee
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- účetnictví
- plánování

Z uvedeného je zcela patrná souvislost plánu výroby
s otázkou zásob nedokončené výroby, výší skladů, optimální
velikostí sérií a zadávání do výroby.

U technologických (pracovních) postupů bude vypraco¬
váván originál ručně, který 3e opíše na elektrickém psacím
stroji spřaženým s děrovačem, přičemž se současně získá
děrný štítek nebo děrná páska.

Změnové řízení

¥ případech potřeby změny, bude změnové řízení prová-
děno tak,že se pomocí vyhledávacích štítků vytisknou vý¬
kazy technologických postupů, které budou dotčeny změnou.
Na výkazech, vytištěných počítačem se, vyškrtnou ty řádky,
které jsou dotčeny změnou a doplní se nové 'daje, které se

vyděrují na štítky. Vezmeme-li v úvahu, pracovní postupy
budou číslovány v operacích 0, 5, 10, 15 atd., je možné
snadno doplnit další nové změny operací.

Nové vstupní údaje (změny) jsou překontrolovány progra¬
mem a pomocí změnového programu ze staré pásky technolo¬
gických postupů a změnových štítků se vyhotoví nová magne¬
tická páska technologických (pracovních) postupů.

Z tého magnetické pásky se pořídí:

- sestava nového technologie, postupu
- sestava materiálové potřeby pro účely MTZ
- sestava potřeby nářadí pro účely odboru nářadí

Týrobní kalkulace s vnitropodnikové ceny

Nedílnou součástí technické dokumentace jsou kalkulace
na výrobek nebo nižší montážní sestavu až součást, a to
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vyjádřené z hlediska:

- potřeby času
- potřeby materiálu
- hodnotové a potřeby prodejních cen.

Zpracování kapacitního plánu na somočin. počítači

Na magnetické pásce paměti samočin. počítače budou
vloženy informace o evidenci základních prostředků s udá¬
ním jednotlivých výkonů strojů a zařízení. Ssmoč. počítač
provede potřebné mezisoučty a součty a vyhodnocení těchto
ddajů a uloží je do paměti. (Například dle druhů zařízení
sečte kapacity na pracovišti výrobního střediska* provozu
atd.)

Ze druhé magnetické pásky, kde jsou veškeré údaje
(informace)* osobní agendě podniku, vyjme a slouží údaje
o profesním zařazení pracovníků a zpracuje je obdobným
způsobem. Na děrné pásce pak předáme do programu zejména
koeficienty:

“ průměrná nemocnost
- předpokládané plnění norem dle pracovišť
“ současná směnnost dle pracovišť
- předpokládaný růst směnnosti dle precovišt
- potvrzené dodávky nových strojů, strojů do GO
- předpokládaný nábor pracovníků dle profesí

Integrací všech těchto údajů sestaví eam. počítač no-
vou magnetickou pásku, která bude sloužit jako:

a) podklad pro sestavení výrobního plánu
b) k tisku sestav

- sestava kapacit dle profesí ze pracoviště, výrob,
středisko, provoz

- sestava kapacit dle druhů strojů v tomtéž členění
- sestava kapacit dle výrobních středisek a provozů
- sestava potřebné změny ve skladbě profesí výrobních

dělníků.
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Sestavení výrobního plénu

Výrobní plán je prvním a také hlavním podkladem pro
řízení výroby. Z něho vychází všechny ostatní činnosti,
které samočin. počítač proVédí na áseku výroby.

Základním podkladem pro sestavení výrobního plánu je
plán odbytu, který je zpracováván z marketingového přehledu
o prozkumu trhu a optimalisován na samočinném počítači z
hlediska maximálního zisku (viz stal III.).

Prvou etapou zpracování výrobního plánu je rozpouštění
kusovníku. Sanoč. počítač vyjímá z paměti jednotlivé 3ložk,y
plánu odbytu a přiřazuje k nim jednotlivé příslušné údaje
z technické rozpisky a technologických postupů. Výsledek
této etapy je přehled všech montážních skupin,sestav, pod-
sestav, díle3, které jsou zapotřebí ke zhotovení takového
množství výrobků, které pokryjí požadavky plánu odbytu.

Druhou etapou je prověření zásob již hotových montáž,
skupin, podskupin, součástí či náhradních dílů, které jsou
na dílnách či v meziskladech. Tyto zásoby budou sníženy o

požadované normy zásob, které mají charakter pojistné re-
servy. Volná zásoba se pak odečte od nárokovaných součástí
a vznikne nový soubor, který představuje požadavky na vy-
robu.

Na třetí etapě se zpracovává uvedený soubor požadovaných
součástí společně s technologickými postupy. Vznikne tak nej¬
obsáhlejší soubor v přípravě výrobního plánu - soubor operací
které je nutno vykonat pro splnění požadavků na výrobu.

čtvrtá a poslední etapa sestavení výrobního plánu je
prověření kapacit. Samočinný počítač v této etapě porovná¬
vá kapacitní plán z paměti společně s požadovanými kapaci¬
tami a predcházející etapy tím způsobem, že přiřazuje jed-
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notlivé položky kapacitního plánu k odpovídajícím položkám
požadavků kapacit.

Výsledkem této Činnosti je :

~ sestava chybějících kapacit
- sestava volných kapacit, které se předávají zpét

obchodnímu úseku, který nastalou situaci musí řešit,

V každém však z uvedených případů vznikne nový plán
odbytu, který se předá do asmočin, počítače a ten opakuje
postup do té doby# než vznikne minimální nebo nulová sesta¬
va volných a chybějících kapacit.

Po ukončení cyklu tvorby výrobního planu vznikne de¬
finitivní varianta výrobního plánu, která se

- vytiskne jako sestava výrobního plánu
** uloží do pamětí jako pracovní magnetická páska pro

řízení dalších agend.

Řízení výroby

Celé řízení výroby samoč. počítačem bude sestávat
z těchto oblastí:

a) oblast plár:ovaeí a optimalizační - tedy výpočtová
b) oblast řídící - pracovní
c) vlastní výroba
d) oblast evidenční - automatické zpracování dat.

Základním podkladem pro řízení výroby je definitivní
varianta výrobního plánu,

Po schválení této varianty musí samočinný počítač pro¬
vést optimalizaci a rozdělení výrobního plánu do jednotlivých
dekád.

Za účelem komplexního zpracování celé oblasti výrobního
plánování bude zpracovávána ce:.ková problematika dekádních
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předstihů a průběhu dokladů pomocí sítových diagramů* me¬
todou CPM«

Výrobní plán bude zpracováván tedy z údajů technické
rozpisky* souborů technologic* postupů a plánu odbytu® Získá¬
váme tak rozepsaný výrobní plán* kde je zaznamenána každá vý¬
robní operace* všechen potřebný materiál* požadované kusy*
předací termíny*

Z tohoto souboru provede se na samočin® počítači zá¬
kladní optimalizece sérií a pořadí výroby®

Vlastní optimalizace závisí na vyhodnocení ne jekáno-
mičtější varianty kumulací dávek® Přetříděný a sestavený
optimální výrobní plán bude rozdělen do měsíců a dekád®

Vlastní řízení výroby součástí

Řízení výroby součástí bude vycházet z výrobního sou¬
boru na magnetickém disku® Samočin® počítač před začátkem
výrobního intervalu připraví k výdeji výrobní doklady pro
součást tak* že je vyjme z diskové paměti a převede je do
operační paměti® Všechny doklady (mzdové lístky* mater®
lístky) vydá souborně před začátkem směny, kdy má výroba
součástí započít a převezme je dílenský plánovač®

Samoč® počítač označí v paměti k součástce datum a čas
předání dokladů a zanese zpět do magnetic® disku do skupiny
rozpracovaných operací k evidenci, úkolové štítky (mzdové)
jsou vystaveny na každou operaci zvláSto Pracovník je dostá¬
vá společně s výrobním přikážeme Na děrném štítku jsou před-
děrovány všechny údaje z technologic® postupu a jsou zároveň
na štítku napsány popisovačem® Pracovník po skončení úkonu
dopíše na pracovní lístek jméno* tov® číslo, odpracovaný čas*
číslo stroje a předá jej společně s díly technické kontrole
jakosti o OTK zkontroluje skutečnosti* potvrdí je9 vyznačí



- 98

počet zmetků a předá dílenskému plánovači, který tento lístek
zasune do snímače dálkového přenosu dat, který sejme pláno¬
vací údeje, zasune identifikační příkaz pracovníka, který
operaci prováděl s na klávesnici předá do počítače údaje o
skutečnostech, které jsou na štítku dopsány. Pak pracovní
štítek uloží a předá jej na konci směny děrnému středisku
k doděrování a sejmutí pro kontrolu.

Děrné štítky materiálové (odběrní) jsou vystavovány
pro ixažáý materiál zvláši. Dílenský plánovač je předá v po¬
žadované době vnitropodnikové dopravě, která dopravuje ma¬
teriál na pracoviště. Pracovník vnitropodnikové dopravy
předá štítky skladu, který je na odběr, štítku uveuen a
potvrdí příjem v příslušné rubrice odběr, štítku. Skladník
doplní na štítku údaje o skutečnosti (množství, váha spod.)
a štítek zasune do snímače dálkového přenosu dat spolu se

svým identifikačním průkazem. Samočin. počítač sejme přeůdě-
rované údaje a n? klávesnici mu skladník sdělí skutečnosti,
které do štítku dopsal. Štítek pak archivuje ve skladu do
konce dekády s pak předává děrnému středisku.

Smočinný počítač kromě vlastního řízeni výroby vydává
souborné informace ve formě sestav a to zejména:

- sestava splněných operací
- sestava nesplněných operací
«* sestava ohrožených operací
- souhrnná sestava plnění plánu výroby
- sestava vyrobených výrobků a náhrad, dílu
- sestava jednicových mezd
- sestava vydaných materiálů
- sestava zmetků

Tento systém automatizace maximálně splňuje úkoly, které
jsou na operativní plánování kladeny a proti stávající mecha¬
nizaci na děrnoštítkových strojích má nedozírné množství
předností, především?
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1) rozpis ř vycházející z THN nevychází ze schematického
určování plánovacích čísel

2} pracovníci, řídicí výrobu, dostávají denně přesný pře-
hled o skutečném stavu výroby

3) znemožní se jakékoli nepořádky ve vyplácení jiného
počtu kus5, než kolik jich bylo zhotoveno, porušování
norem apod o

4) tím, že samočinný počítač denně vypočítává plnění no¬
rem jednotlivých dělníků a vytížení pracovišť, jsou
po ruce údaje (naprosto spolehlivé), odhalující nedo¬
statky ve vykazování práce, nerovnoměrnosti ve výkonu
pracovníků a využití strojů, způsobené nedostatky v
organizaci práce i nedodržováním pracovní disciplíny3

Rozvržení děrných štítků jest uvedeno v příloze č. 4.
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2) Ú Četní evidence meziskladu

Dnem 1= července 196? se upravuje průběh výrobních
dílců výrobním procesem v provozu Ol® Především byl upra¬
ven tok výrobních dílců pro sestavy v zámečně, čímž vět¬
šina dříve směrovaných dílců na hlavní mezisklad se nyní
transportuje přímo do zámečny® V tomto nákladovém stře¬
disku je vybudován samostatný mezisklad, který má vlast¬
ni operativnš-technickou evidenci, za kterou zodpovídá
dílovedoucí střediska zámečny - svařovny (stř® 334)

Hlavní mezisklad, který je určen pro všechny hoto¬
vá výrobní dílce a sestavy potřebná hlavně pro středis¬
ko montáže - 335 - je účetně zúčtovatelný® Každý výrob¬
ní dílec, skupina, procházející meziskladem, jsou účet¬
ně zúčtovateinéo Příjmové a odběrní lístky jsou účetně
vyhodnocovány a o počtu kusů (včetně korunových hodnot)
je vedena měsíčně regleta (soupiska stavu zásob)®

Vlastní průběh výrobních dílců a sestav na mezisklad®

1® Odvádění na hlavní mezisklad

Veškeré výrobní dílce, sestavy, určené na mezisklad,
se odvádí bílým odváděcím listem (pro každý dílec,
sestavu samostatně) ve třech vyhotoveních® Po
podepsání příjmu vedoucím meziskladu, tento provede
na originále orazítkování kalkulačním razítkem,
vyplní kalkulační vzorec dle uvedených hodnot na
skladové kartě a;
- originál předá výrobní účtárně
- l kopii vrátí předávajícímu výrobnímu středisku
- 2 o kopii předá do VDQ
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Veškeré příjmy na hlavní nesisklad se provádí dle vý¬
kresových čísel«
Uspořádání kartotéky je rovněž dle výkresových číselo

Vedoucí meziskladu provede dle odváděcího dokladu přes¬
ný záznam do kartotéky a to2
- datum přijetí (shodně s odvádšclm dokladem)
- číslo odváděcíhc dokladu
- počet přijatých kusů
- podpis c provedeném záznamu

Odváděči doklady pro mezisklad zásadně vystavuje přís¬
lušná OIK výrobního střediska, která zodpovídá za kva¬
litu a kvantitu předávaného dílce, skupiny apod0 U díl¬
ců, která odvádí středisko 336 (lakovna), vypisuje vždy
bílý odváděči doklad výrobní Q7K toho střediska, které
předchází středisku lakovna.

Určeni, které dílce (sestavy) budou odváděny do
hlavního meziskladu je vytypováno v sestavě evidence
dávek (číslo sestavy - 823) příslušného výrobního stře¬
diska a to ve sloupci "Následující středisko”. Pro
počátek byl vyhotoven prozatímní seznam pohybu dílců
dle jednotlivých typ, který má umožnit rychlou orienta¬
ci jednak vedoucího meziskladu, jednak i dílovedoucícho

Do pracovních postupů bude již u nových typ uváděno v
záhlaví "odvést do" příslušné nákladové středisko; do
30 o 9 o 1967 pak toto bude u všech pracovních postupů.

2o Odvádění dílců do meziskladu střediska zámečny (334)

Veškeré dílce (kromě HVD)- hromadná výroba dílců -

které vždy prochází hlavním meziskladem), určené
dle plánů jinému výrobnímu středisku a vyznačené
na mzdovém lístku pro středisko zámečny (334) jako
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dílec do sestavy, kterou vyrábí (sváří) toto středisko,
budou odváděny rovněž bílým odváděcím dokladem na vy¬
budovaný mezisklad zámečny® Rozdíl bude v tom, že výrob¬
ní středisko podškrtne v záhlaví odváděcílio dokladu
"mezisklad” a uvede výrobní středisko, (334).

Tyto odváděči doklady nebudou zúčtovatelné, avšak v je¬
jich evidenci (příjem, výdej) 3e provede v tomto mezi-
skls dě operativně-technická evidence na shodných skla¬
dových kartách jako v hlavním meziskladu, včetně
záznamůo

PotiTrzený odváděči doklad manipulantem meziskladu zámeč-
ny bude předán:
- originál obdrží plánovač střediska zámečny
- 1® kopii předá do VDO
- 2^. kopie zůstane vystavovateli odvádějícího střediska

3o Pohyb dílců výrobou mezi výrobními středisky."

Kromě dílců, určených do střediska zámečny, bude prová¬
děno odvádění hotových dílců (po poslední operaci dle
výrobních postupů) ještě v těch případech, kdy je urče¬
no plánem jejich předání jinému výrobnímu středisku®
I zde výrobní OTK příslušného střediska při vystavení
odvéděcího dokladu proškrtne "mezisklad" a uvede výrob¬
ní střediskoo

Přiklad; typa 223, bo čo 68 - zátka, středisko 332
předává středo 337®

U dílců, které dle pracovního postupu prochází operace¬
mi mezi výrobními středisky (nejsou tudíž hotové), bude
nadále vystavován "Předací lístek”o

Do doby totálního zavedení průvodek do výrobního proce¬
su (do 31o 12o 1967), budou rovněž nadále vystavovány
"Evidenční lístky"o
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4* Výdej z hlavního meziskladu

Vydávání výrobních dílců z meziskladu k dalšímu výrob¬
nímu zpracování, k dalším operacím (montáži atdo) se

provádí na základe odběrního štítku, který má předtisk
v levé části štítku "MEZISKLAD". Vystavování těchto
štítků provádí YDQ předtiskem.

Ka odběrním štítku je vždy uvedena zakázka sestavy pro
kterou dílec je určen. Odběrní štítky, spolu se sestavou
z SPS, obdrží to středisko, které má vyznačené dílce
odebrat a to buS do montáže, či sestav (dílce HVD)<>
předání odběrních štítků, společně s odběrními štítky
pro příslušnou dekádu zajištuje vždy před započetím de¬
kády VDO®

Vedoucí hlavního meziskladu provádí odpis ze skladové
lístkovnice dle předaného odběrního lístku, na kterém
je uveden i počet kusů. Po podpise příjemcem (včetně Sa¬
turnu v rubrice "Přijal”) zaznamenává na skladové kartě
datum, zakázku, uvede celkovou hodnotu Irulkulační polož¬
ky za kus (předtisk razítka položka "CELKEM"), podepíše
v rubrice "VYDAL" s datumea a předá do výrobní účtárny.

Odběrní štítky i odváděči doklady budou vedoucím meziskla¬
du předány do výrobní účtárny vždy 3. den po skončení de¬
kády řádně a čitelně vyplněné o

Výdej výrobních dílců z meziskladu pro jiné účely než
do vlastní hlavní výroby, tj. do náhradních dlů, gene¬
rálních oprav, provádí vedoucí meziskladu dle pokynů ve
vedení výroby taktos
a) do skladu náhradních dílů zeleným odváděcím dokladem,

který vystavuje vedoucí meziskladu bez potvrzení OTK
b) do generálních oprav předacím listem kooperace bez

potvrzení OTK
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I zde na veškerých odváděčích, dokladech a listech koope¬
race musí být uvedeno kalkulační vyhodnocení za kus a
to tak, že vedoucí meziskladu opatří kalkulačním razít¬
kem tento doklad do prostoru "Poznámka" a "OTK" a vepíše
korunové hodnoty(51, m, R, C,)»

?o provedeném záznamu ve skladové kartotéce postupuje
tyto příjemcům dle stávajícího rozdělovníku®

5 o Průběh sestav přes mezisklad

Vzheldem k značnému počtu sestav konstrukčně na sebe
různě navazujících, uskutečňuje se jejich odvádění přes
hlavní mezisklad teprve u posledního stupně, tj® před
jejich dalším technologickým postupem do montáže vyčle¬
něné sestavy či finálního výrobku, nebo při odvádění ja'
ko náhradní díly®

Které sestavy budou odváděny na mezisklad, je jasné z
plánů, mzdových lístků a prozatímního seznamu při
odvádění jako náhradní díly, dále pak pracovních postu¬
pů®

Odvádění sestav do meziskladu a jejich odběr

Odvádění se provádí bílým odváděcím dokladem® 'vedoucí
meziskladu doplní odváděči doklad a provede všechny ná¬
ležitosti jako při příjmu dílců® U rozměrově značně
velkých sestav (rámy, svařo celky, zvedací zařízení apod®)
z důvodů omezených skladovacích prostor a z důvodů mani¬
pulačních, omezených fyzicky, nebudou předávány přímo
do meziskladu, ale budou předávány přímo do střediska
montáž - 355® Musí vsak být i zde bezpodmínečně vyhoto¬
ven bílý odváděči doklad (v případě provedení povrchové
úpravy lakovnou, vystavuje odváděči doklad předposlední
výrobní středisko), který bude současně doložen potvrzeným



- 105 “

odběrním lístkem se střediska montáže 335 o Vedoucí ne-

3iskladu zaeviduje jak odváděči doklad, tak
tek v určeném rozsahu předcházejících odsta
vyhodnocení a předání do výrobní účtárny®

: odběrní Stí

vcůj včetně

V případě, Se sestava je určena pro náhradní díly, vysta¬
ví vedoucí meziskladu na základe podpisu o přijeti na
odvédšcín doklad5 příslušnému výrobnímu středisku zelený
odváděči doklad a zajistuje převzetí ve skladu NB®

U sestav určených do generálních oprav se převede jejich
predisponování (předání) určeným listen pro kooperaci®

Zelený odváděči dokM i list kooperace musí vedoucí me¬

ziskladu opatřit
jednotkové ceny®

opět kalkulačnín razítkem vyplněním

6 o Průběh Vyčleněných sestav /HVS/

Svým charakterem jsou vyčleněné sestavy samostatnými
montážními celky, která lze použít i pro několik typ vo¬
zíků (finálních výrobků)®

Vzhledem ke kompletnosti celého účtování o dílcích, sesta¬
vách a polotovarech, musí být i zde zajištěna evidence
přes hlavní mezisklad®

Montáž těchto vyčleněných sestav (typy 144 145s 147 atd®)
se provádí podle dskádnícli plánů přímo v hlavní montáži
- 335s v předřazených pracovištích, odkud prochází pří¬
mo na montážní linku vozíků® Nebylo by tudíž účelné se¬

stav;/ vyčleněné odvádět na hhvní mezisklad, odkud by
byly předávány na montážní linku®

V důsledku toho provede vedení montáže - 335 - vystave¬
ní bílého odváděcího dokladu současně s odběrním &títkem
(vyhotovuje VDO) na každý druh (typu) vyčleněné se. stavy a
oba tyto doklady (odváděči doklad ve 3 vyhotoveních) pře¬
dá do meziskladu® Vedoucí meziskladu provede všechny pře¬
depsané formality rozvedené v předcházejících bodech.
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Pokud by některé z vyčleněných sestav bylo dáno jiné ur¬
čení než do finálního výrobku (vozíku), tj® potřeba do
náhradních dílů, generálních oprav, provede se jejich
odvedení;

a) do náhradních dílů zeleným odváděcím dokladem
b) do generálních oprav lístkem kooperace
při dochování všech náležitostí pro meziskladové hospo¬
dářství, rozvedená v předešlých kapitolácho

7 o Odvádění finálních výrobků

Veškeré zkompletované vozíky na středisku montáže, se
odvádí přímo do skladu hotových výrobků zeleným odvádí-
eím dokladem, který vystavuje výrobní OTK montáže®

8 o Předáváni výrobních dílců do kooperace

V zásada je rozlišována veškerá kooperace na plánovanou
a neplánovanou®
V rámci jednotnosti bude postupováno táto;
a)plánovaná kooperace

Rozlišujeme plánovanou kooperaci dvojího charakteru;
- nestrč-jí renskou /napřo pogumování/ a určenou techno¬
logickým postupem - zajišťuje zásobování
- strojírenskou /smluvní závody/ - určenou VDO - zaji¬
šťuje Gtř® kooperačního řízení /131/

Dle pracovního postupu vystaví plánovač příslušného
výrobního střediska předávací list kooperace (včetně
potvrzení výrobní OTK) a předa zásobování - 150 -

kooperaci určenou VDO, předacím listem kooperace
středisku kooperačního řízení (131)
Příjem dílců z kooperace potvrzuje vstupní kontrola
přes příjem zásilek;
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1) pokud nebudou následovat na zhotoveném. dílci jestS
další výrobní operace (dle pracovního postupu), vy¬
staví se přijinací list a bílý odváděči doklad.
Přijinací list slouží jako doklad k faktuře, odvá¬
děči doklad pak jako příjen na hlavní mezisklad.

2) v těch případech, kdy na dílci určuje pracovní
postup, provedení dalších výrobních operací, je vy¬
stavován přijímací list (doklad pro likvidaci
faktury), současna pak "Předací lístek" 5G 33 -

632271; který bude předán příslušnému výrobnímu
středisku, které předávalo dílec do kooperace* Po
provedení poslední operace předává se dílec (sestava)
teprve do meziskladu odváděcím dokladem.

b) neplánovaná kooperace

Příslušný výrobní plánovač střediska společně
ní QTK vystaví "Předací lístek" pro středisko
rační řízení - 131o

s výrob-
koope-

Po provedené kooperaci vrátí středisko 131 dílec s

přijímacím listem na příslušnou výrobní kontrolu, která
potvrdí na přijímacím listě příjem kusů (počet, kvalitu)

V těch případech, že dílec byl v kooperaci schla do¬
končen dle pracovního postupu, provede výrobní OPK
po potvrzení přijímacího listu ihned vypsání odvádě-
eího dokladu s příslušným určením (mezisklad, či
předání středisku 334, 337 apod.).

c) o pohybu dílců, nebo skupin strojírenské kooperace vede
nezúčtovatelnou operativne-technickou evidenci na

skladových kartách středisko kooperačního řízení /131/
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So Postup při likvidaci zuetků. ve středisku montáže - 335

a) Zmetky totální

Při výskytu zmetků (dílců, sestav) na středisku montá
- 335 - provádí výrobní OTK vystavení zmetkového hlá¬
šení o Současně vystaví odběrní štítek pro hlavní
mezí sklad, na kterém uvede do pravého horního okraje
červeno číslo zmetkového hlášení. íTa zmetkovém hláše¬
ní do rubriky "Hoshodnutí o opravě" uvede výrobní
OTK čitelně poznámku "odběrní štítek byl vystaven
s razítkem výrobní 0TKo

.37

b) Opravitelné smetky

Při zjištění, že dílec je vadný, avšak lze jej
opravit s provede výrobní OIL střeniska h3ps
1) Vystaví ve trojím vyhotovení odváděči doklad,

který bude označen červeným pruhem na všech vyho¬
toveních. Tento doklad nazýváme "Zpětný odváděči
doklad".

2) Originál tohoto "Zpětného odváděcího dokladu” bude
předán do hlavního meziskladu, který na základě toho
vydá stejný počet kusů z příslušného skladového čí¬
sla. V těch případech, že by nebyly požadované ku¬
sy (dílce) skladem, zůstane originál zpětného
odváděcího dokladu u dispečera střediska montáže.
Přepravu vadných dílců na příslušné středisko zaji¬
šťuje vždy středisko montáž, které předá tyto dílce
příslušné výrobní OTK dle určení výrobní OTK stře¬
diska montáže.

3) EalSí dvě kopie "Zpětného odváděcího dokladu* potvr¬
zuje směnový mistr (případně plánovač) toho výrob¬
ního střediska, které je určeno opravu provést. Jed¬
nu kopii si toto středisko ponechá.
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4) Třetí kopie zůstává u vystavovatele, zj® u výrobní OTK
montážeo

5) Odvedení opravených kusů (dílců) bude provedeno první
kopií do hlavního meziskladu, tjo tou, která zůstala
na středisku, které opravu provádí, s příslušným po¬
tvrzením výrobní kontroly.

6) Vedení hlavního meziskladu po přijetí těchto opravených
dílců stornuje originál "Zpětného odvádšcího dokladu"
a zařadí kusy k ostatním, čímž je evidence ukončenao

7) Dílce, které nemohly být nahrazeny dobrými kusy s me¬
ziskladu, sleduje jejich opravu dispečer montáže, kte¬
rému jsou opravené kusy i předávány® Současně pak pro¬
vádí storno originálu "Zpětného odvádšcího dokladu"
ve spolupráci s výrobní OTK montáže o

8) Vadné dílce, které nebudou opraveny v termínu dle zmet¬
kového řízení (do jednoho týdne), Budou považovány za
neopravitelné smetky a budou účtovány k tíži výrobního
střediskao

9) V každém případě musí být současně s vystavením "Zpět¬
ného odváděcího dokladu” vystaveno "Hlášení zmetků".10)Vlastní technika zpracování dokladů pomocí mechanizace

Veškeré odváděči doklady vyhodnocené v rozložení kal-
kulačního vzorce

- materiál
- mzda
- režie
- polotovary
- celkem

jsou vyhodnocovány meziskladem a předávány výrobní
účtárně (originály)o
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VeSkěré výdajové doklady (odborní štítky) rovněž vr/hod-
nooujo mezisklad; avšak pouse v jedné hodnoto a to
”CSUK2&*« I tyto doklady předává mezisklad výrobní účtár¬
ně o

Vzhledem k nasazené nechánizac (stroje ASITVA) uvádí
mezisklad při vyhodnocování pouse sa kus o Vlastní vyná¬
sobení položek provádí již SPS0

Strojní početní stanice po vydSrovánl hodnot provede vy¬
hodnocení těchto sestav?

a) a odváděčích dokladů příjem na mezisklad a to v plném
rozležení kalkulečnílio vzorce a předá výrobní účtárně
jako sborník,

b) obdobně u výdejových dokladů, avšak pouze v hodnotách
celkem

c) SPS na základě zvlášť vyděrovaných odváděčích dokladů
(příjem na mezisklad) a výdejových dokladů, (výdej z
meziskladu) provádí měsíčně výkaz (regietu) meziskla¬
du a to v rozsahu:
- výkresové číslo
- počet kusů minulý zůstatek

+ příjem
- úbytek (odběr)

nový zůstatek
- v korunovém vyjádření jednotlivých položek v celém

rozsahu pak je uvedeno u počtu kusů®

Termíny zpracování jsou dány:
a) sestavy pro výrobní účtárnu 10 « následujícího dne
b) reglety meziskladu do 16 následujícího dne

Regletu předává SPS výrobní účtárně, která jí předá¬
vá meziskladu ke kontrole salda kusůo 20,-. den mezi¬
sklad regietu s opravnými doklady vrací zpět výrobní
účtárně0
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11} Z & v e r e 8 n & ustanovení

Vystavení meziskladových odběrnícli Štítků provádí
výhradně VDO a pracovních postupů a to dle rubri-
ky "ODVĚSÍ DO"0 V současní době vychází z vyhoto¬
vených prozatímních seznamů o pohybu dílců výrobou®

Veškerá evidence v hlavním meziskladu je vedena dle
výkresových čísel®

Kam a jak mají být dílce odváděny v rámci technolo¬

gická návaznosti» určuje zásadně odbor technologies
který zajišťuje plné promítání směnového řízení do
pracovních postupů®
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3) Plán MTZ

Nová soustava plánovitého řízení národního hospo¬
dářství, která zdůrazňuje ekonomickou stránku řízení
při zajištování vyšší efektivnosti, přináší zvrat i v
oblasti řízení vývoje zásob. Zaváděné zúročeni všech
zásob vyvolává snahu všech stupňů řízení o jejich sni¬
žování, neb o celou částku úroků za zásob se snižuje
hrubý důchod podniku.

Rozhodujícím ekonomickým ukazatelem při rozpraco¬
vání státního plánu je stanovení plánované spotřeby ma¬
teriálu.

Dosud plán potřeby materiálu (MTZ) byl zpracován
komplexně ručně z podkladů, které pro v,/robky předkládá
oddělení THN.

Za účelem dalšího využití strojů ARITMA, odlehčení
práce jednotlivým zásobovačům a vzhledem k tomu, že podnik
doposud nevlastní samočinný počítač, provede se tato
agenda v podniku. Perspektivně však přikročíme k vypraco¬
vávání plánu MTZ přímo samočinným počítačem, neb právě
tato agenda je přímo předurčena, aby byla daleko důsled¬
nějším a podrobnějším způsobem zpracována pomocí výkonněj¬
ší výpočtové techniky. Na toto se naráží již v kapitole
1 - operativní plánování, neb pro tuto agendu jsou známé
výpočetní algoritmy, např. metoda inverse matice techno¬
logických koeficientů.

Propočet práce ve strojní početní stanici

Vzhledem k termínu odevzdání sestav - 1. červen - je
třeba započít s vlastními pracemi ve strojní početní sta¬
nici již od začátku měsíce května.

To znamená, že do této doby musí být útvarem EPG
vypracován a ve vedení podniku schválen plán zadávané a
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odváděné výroby na příští rok* Tyto plány obdrží SPS
po předchozím doplnění typy (třímístné označení}®

Hrubý propočet výpočtové práce v SPSó

a)

b)

o)

d)

e)

spotřeba štítkového
materiálu •••••«•»• 50 000 štítků ...o.

opakovač * *«*. *»« * o 50 000 průchodů * * *

(15 hod.)
kalkulační
děrovač .......... 300 000 průchodů ...

(60 hode)
třídič ........... 650 000 průchodů «..

(35 hod®)
tabelátor ......... 50 000 průchodů ...

(15 hod.)

0 e 1 k e m .«..«.. Ik 5 hodin

kčs :L 3.00 ř-

Kčs 100,-

Kčs 450,-

Kčs 200ř-

Kčs 100,-

Kčs 3L 950,-

Dosavadní způsob zpracování

Každý zásobovač obhospodařuje na podniku určitý po¬
čet druhů materiálu; tyto objednává a zajištuje jejich
dodání v dohodnutých termínechs včetně řádného uzavírání
hospodářských smluv s příslušnými organizacemi. Při uza¬
vírání hospodárných smluv je vycházeno z přibližných
objednávek, upřesňovaných v procesu schvalování výrobního
plánu.

Obhospodařované materiály se z tohoto hlediska roz¬

dělují zhruba na 3 skupiny:
!• Materiály vyžadující 14-ti měsíční lhůtu k předběžnému

objednání s k upřesnění 9-ti měsíční lhůtu.
2* Materiály, které vyžadují 9-ti měsíční lhůtu k před¬

běžnému a 6-ti měsíční lhůtu konečnému návrhu do¬
dávek* Tyto materiály tvoří z celkového počtu největší
skupinu.

3 o Materiály termínově nejméně náročné. Lhůta u těchto se

pohybuje 9-6 měsíců k předběžnému objednání a k upřesně¬
ní 3 měsíce.
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a první skupiny se při objednávání vychází s výrob¬
ních plánů dlouhodobějšího charakteru a 2 perspektivních
trendů výroby. U posledních dvou skupin (2 a 3) materiálu
mohou již jednotliví referenti scházet z návrhu výrobního
plánu a ne základě jeho upřesňování zajišťovat systém do¬
dávek.

Rozložení lhůt vcelku napovídá, že nejpozdější termín,
ke kterému musí být známo množství jednotlivých materiálů
potřebných k zajištění výroby, je konec května. Tento ter¬
mín je tedy vzat za základ ostatních navržených termínů.

Technická podkladovest potřebných materiálů ke zpracování

Technickými podklady,
cování je používáno jsou?

kterých pro mechanizované zpra

e) plán zadávané a odváděná výroby na rok
b) kartotéka THN (plánovacích) štítků materiálových,

V plánu zadávané s odváděné výroby jsou uvedeny jed'
no tlivé typy - včetně příslušenství, rozvedená do měsíců
v řádce zadání do výroby a odvádění.

¥ kartotéce THN štítků materiálu jsou vyděrovány tyto
údaje:

- plánovací čísle
- typa
- zásobovaě
- sklad
- skladová číslo
- kusy pro typu
- jednotka množství
- množství na kus
- cena za jednotku množství.
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Vypracování plánu MTZ jo prováděno pouze v členění
na měsíce čtvrtletí. Detailnější členění než na měsíce
je vzhledem k stávající dostupné technice $ kepecitě o.FG
a spotřebě Štítkového materiálu neúnosné . nemožném

V důsledků toho se přistupuje k následujícímu* po-
něicud zkreslujícímu předpokladu:

- počty odváděných typ f příslušenství jsou v každém
čtvrtletí rovnoměrně rozloženy* tzru odvádění pro¬
bíhá od začátku čtvrtletí*

V příloze č* 1 jest názorná sestava z o lánu *VjT2

Jak z přílohy č. 1 je patrno* muže zásobovač odstra¬
nit negativní vliv předpokladu vhodnou prse i s
mi čísly a znalostí konkrétního rozpisu plánu
K tomu dopomáhá i označení měsíců* ve kterých

plánovací-
na měsíce•

k odvádění

dojde*

Plánovací číslo materiálu se skládá z čísla, které
charakterizuje nutný dekádní předstih před konečným do¬
hotovením výrobku (první číslice plánovacího čísla) a
z aočtu najednou zpracovaných dekádních dávek {druhé dvě
číslice)6 Zajímá nás tedy pouze první část plánovacího
Čísla* tjo ta, která nám naznačuje vstup určitého čbuhu
materiálu do výrobního procesu v příslušném dekádním
předstihu*

Vlastní zpracování v SPS

Průběh prací ve strojní početní denici jest tento:

lo Na základě plánu zadávené a odváděné výroby se pořídí
celkový soubor štítků a to ze zapůjčených sad štítků
THK materiálu z odboru hlavního technologa#
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2c Pro každou typu (příslušenství) se zreprodukuje pří~
slušný soubor THK štítků tolikrát9 do kolika čtvrtletí
je odvádění typy naplánováno.

3e Dc tohoto souboru (pro každé čtvrtletí) se narazí znak
toho Čtvrtletí a počet naplánovaných kusů k odvedení
(součtem všech tří měsíců)* Vzhledem k tomu8 že nutno
počítat s rozběhem na příští rok? musí být reproduko¬
vaný soubor vyhotoven i pro první čtvrtletí následu¬
jícího roku. Toto čtvrtletí bude označeno znakem 5.

4. Pro orientaci přís ušného sásoboveče provede se do
reprodukovaného souboru doražení označení měsíců, ve
kterých má k odvádění dojít (znaky 1, 2, 3).

5 o Všechny takto pořízené soubory proběhnou sérií násobení $

ve kterých se vyhodnocují tyto údaje:
a) plánovaný počet kusů - plánovaný počet odváděných

typ x kusy pro typu
b) plánované množství s plánovaný počet kusů x cena

za jednotku
c) plánovaná hodnota v Kčs = plánované množství x cena

za jednotku množství
6* rozmístění s rozsah údajů na děrném štítku:
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V této fázi jest soubor připraven ke konečnému
zpracování* Uvnitř každého čtvrtletí ude setříděn prvním
místem plánovacího čísla a vytvoří se tři skupiny pláno¬
vacích čísel:

91 3, 7;
5* 4;

3 „ 2 9 15

Tyto skupiny zhruba odlišují potřebu jednotlivých druhu
materiálu ne měsíce uvnitř každého čtvrtletí® Jemnějším
ukazatelem je označení měsíci odvádění* Skupiny plánovacích
čísel 3e setřídí skladovým a oborovým číslem®

Obor zásobování obdrží ze strojní početní stanice:
- sestavy z© všechna čtvrtletí (viz příloha č® 1)^

ze kterých je patrna:
- náročnost jednotlivých druhu materiálů a oborů

v měsících co do množství a korunových hodnoto

Sledování zásob v rámci norem maxima a oojistnych zásob

Na základě propočtených norem maxima a limitů po¬

jistných zásob dle jednotlivých sledovaných skladových
čísel (viz kapitole 6 - Pojistné zásoby)* bude prováděno
měsíční vyhodnocování stavů vybraných druhů materiálu
v tomto organizačním postupu:

1) Vybrané položky materiálu určené ke sledování9 budou
vyděrovány v samostatném souboru v rozsahu:
- číslo skladu
- skladové číslo
- korunová hodnot© maximě

- korunová hodnota pojistné zásoby
2) Na základě měsíčně vyhotovovaných reglet# budou zů¬

statky vybraných druhů materiálů samostatně vyčleněnyo
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3) Zůstatkové štítky materiálu budou pérovací technikou
začleněny do připraveného souboru /viz bod 1/ a pro¬
vedena do 18. následujícího měsíce samostatná sestava
v tomto členění:
- číslo skladu
- skladové číslo
- množství a korunová hodnota maxima
- množství a korunová hodnota pojistné zásoby
- rozdíl v Kčs +

4) T>,kto vyhotovené samostatné sestavy dle skladů, pře¬
dává verení SPS vedoucímu odboru zásobování, který
na základě těchto výsledků px^ovádí prostřec nietvím
podřízených zásobovsčů opatření ve směru:
- storen objednávek - případné prodloužení dodacích

lhfit
- urgence dodávek
- penalizaci za nevčasné dodávky

Závěr a předpoklady pro zavedení

1) Shodnost ve vyděrovaných štítcích THN materiálových
2) Na každém THN štítku musí být uvedeno oborové číslo

(6-ti místné)
3) Všechny štítky THN materiálu musí býti v oddělení

THN předděrovány. Ručně vypisované štítky nelze
reprodukovat na opakovači.

4) Zavčas předávat pracovní postupy z odboru technologie
do VDO k provedení naražení odběrních štítků materiálu.
C*lá technická příprava výroby musí být urychlena a to
vždy nejpozději do konce února. Technicko-hospodářské
normy jsou alfou a omegou veškerých plánovacích pro¬
cesů. Jedině bezvadný stav THN (kompletnost, včasnost)
může vytvořit předpoklady k další mechanizaci případně
automatizaci.



Oborové číslo

Plán.

Typa

Čtvrt.
Zá-

Skla-

číslo

sobo-

dOVt

v?ic

číslo

901

112

2

2

10264

910

113

2

4

30102

701

133

2

2

47608

|702 i

L .
112

2

6

47600

KusyJedn. promnožst typu

Množství
unakus 10000 02560 20000 00018

\

121350 121350 145076 145076

?y>síc

Kusy

Množství

Kčs

50

5COO

90300

40

1024

1044

90

6C24

91344

40

80C0

8400

50

9

7

12

90

a009

8407

3

118



119

PŘÍLOHA Cn 4

FLAKOVACI ŠTÍTEK

Plánova¬
cí číslo

1-4

Číslo
výkresu

14

KS /str

15 17

Praco
8 viste
u
o

<§■
.81920 23124 2:

~i*r~
O

v;d

cu

sL
EH

Stře¬
disko

26 28

o
«

'h

a)
•U>
o

\-í
>

29

gn, | Korv ohod e
sa dávku

30

Mel*
střed 3

35 36 42 í 43 45

Čas na kus

46 51

T3yiA I *

čas na

óú vku

x

53 5?j56 57

Typa

5'60

Běžné
číslo

61 64

Kusy Kčs/KS Kčs/DÁVKU

65 70 71 80! 81 S0
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4. Plán náhradních dílů

Podnik, vedeny snahou plného uspokojování potřeb
celého národního hospodářství plným sortimentem náhrad¬
ních dílů (dále jen ND) k vozíkům zřizuje samostatnou
plánovací techniku pro NI) vycházející z hlubokých průzku¬
mů trhu a využití marketingové činnosti.

Vycházejíce z dosavadního způsobu plánování NI) **

organizační směrnice číslo 9/64 ve směru získaných zna¬
lostí a zkušeností, upravuje se stávající rozsah plánová¬
ní ND do tohoto organizačního uspořádáni.

/

Realizace nového způsobu plánování ND znamená’

a} podstatné ulehčení ruční práce pracovníkůms
- odbytu
- výrobně-dispečerského oddělení
- jednotlivým výrobně-dispeČerským kancelářím

b) zavedení nových organizačních prvků do práce zainte¬
resovaných útvarů.prvků nekonvenčních dosud nepouží¬
vaných

c) přechod od manuálního sestavování odbytového požadavku
ND 3 jeho rozpisu na mechanizaci pomocí děrnoštítkové
techniky na strojích AHITMA.

Organizační uspořádání plánu ND je provedeno v tomto
rozčlenění:

A) Zachycování požadavků odběratelůo
B) Zpracování požadavků na strojích ARITMA®
C) Zhodnocení a doplnění požadavků.
£) Sestavení ročního odbytového požadavku ND na strojích

ARITMA *

E) Zjištění náročnosti výroby ND„
F) Pořízení kartotéky odvéděcího plánu ND na čtvrtletí a

evidence o kontrole plněnío
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A) Zachycování požadavku odběratelů

Zachycování požadavků odběratelů z objednávek
a z prováděného průzkumu trhug se dosud provádí syste°-
matickým ručním zapisováním požadavků do tzv. plánova¬
cích karet* Pro každý detail je vedena jedna karta.
Z údajů na těchto kartách vychází odbor odbytu 04 pro
sestavování odbytového požadavku náhradních dílů na
rok. Požadavek postupuje do 10* dubna útvaru KPQ ~ 04
k vyhodnocení.

Tato ryze manuální práce - zapisování do pláno¬
vacích karet a sestavování odbytového požadavku - se

odstraňuje pomocí zachycování požadavků odběratelů
přímo naděrné štítky.

Tiskopisy * na kterých docházejí objednávky nejsou
jednotné a zavádí se pro objednávání náhradních dílů
jednotný formulář - viz příloha č. 1. Jednotnost ob-
jednávek je pro rychlé bezchybové zpracovávání na děr¬
né štítky nezbytností. Odběratelům našich výrobků se
uvedené formuláře zasílají. Současně marketingové od¬
dělení zpracovává do stejných formulářů požadavky vy¬

cházející z průzkumu trhu (úprava požadavku). Situová¬
ní objednávek jest jednotné co do termínů a to do 15o
b ře zna o

Objednávky musí míti bezpodmínečně technickou vy-

jasněnosto Pracovníci odbytového cd boru 04 provádí tedy
technické upřesnění a doplnění v tomto rozsahu:
a) do vyhrazené rubriky objednávky doplní číslo odbě¬

ratele

b) v tabulce u jednotlivých řádek připojí cenu za kus.

Číselník odběratelů jest upraven ve směru značení
čísla odběratele tak, že objednávky pro Strojexport,
BLHj FLR jsou odlišeny.
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B) Zpracování požadavků na strojích ABITMA

Strojní početní stanice vyhotovuje ze zaslaných
kopií objednávek děrné štítky - pro každý ND samostatně
v tomto rozsahu;
~ datum objednávky (den, měsíc)
- číslo odběratele
- časlo výkresu (příklad; 03852 - 0402 vždy devět míst;

u mrtvých typ výrobků;
13741 - 0601; nederuje 3S před¬
číslí, tj» formát výkresu)

- c ena 2a kus
~ počet požadovaných kusů
- čtvrtletí, na které je ND objednaný.

Ve strojní početní stanici kromě toho se vyděruje
hodnota Kčs vzniklá vynásobením počtu kusů a ceny za kus.

tfozsah a umístění jednotlivých údajů na děrném štítku;
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Po stanoveném termínu uzávěrky se děrné Štítky požadavků
v SPS setridují čtvrtletím objednávky, číslem výkresu a prová¬
dí se sestavy na tabelátoru v takovém seskupení, aby pro každý
detail vznikla samostatná sestava v rozměrech formátu A3 - viz

příloha č* 2 o

Vzhledem k rozsáhlosti této akce, provádí se vyhotovení
sestavy ne tabelátoru podélně ne příčně rastrovaném tabelačním
papíře* 2a každým detailem ND se vyhotovuje součtový štítek,
na kterém je vyděrováno*

- číslo výkresu
- cena za kus
- znak odbytu
- součet objednaných kusů příslušného detailu
Na popisovači se tyto štítky popíší* Nutnost tohoto prove¬

dení vyplývá z Části 6®

Všechny sestavy
součtovými štítky zc

noveného termínu - 1

(pro každý detail jedna) spolu s popsanými
každý detail se zasílají do předem sta-
4* - odbytu 04* Archivaci běžných štítků

provádí tPS*

Pro technické zajištění shora uvedené části, provádí se
ci£* zařízení na tabelátoru, která umožní odskok od formátu

A3 po totálu pro zajištění rastrovaného tabelačního papíru*

mont« *-

C) Zhodnocení a doplnění požadavků

Odbor odbytu 04 po obdržení sestavy (viz příloha <*• 2)
a příslušného součtového štítku, prove e popsání na popisova¬
či v tomto rozsahu:

SwrtfW>'’//] 7vwwméMikmn .'Dopisy fusr
ČÍS O ■ rýkre 3U

Cena
za kus

0
B
B
Y
T

i
i

Qb jodna-jné kusy j
i
í

Y///1lu //S/Á/77JVS///&
f> čtvrtlétbf/'t'vrt letí

součtoví grfT.i: -’OZabavkS
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Společné údaje sestavy a součtového štítku jsou:
“ číslo výkresu
- cena za kus
- součet objednaných kusů

Ze sestavy jest zřejmé rozložení objednávek na jed¬
notlivá čtvrtletí a celková .hodnota objednávek, detailu.

Pracovníci odboru odbyt a EPQ - 04, zhodnotí počet
objednaných kusů každého detailu a podle vlastních zku¬
šeností (průzkum trhu, marketingové oddělení) napíší na

příslušný součtový štítek doplněk kusů*

Podle rozložení objednávek na čtvrtletí rozepíší
na štítek celkový počet kusů (objednané kusy + doplněk
kusů) na jednotlivá čtvrtletí* Při provádění tohoto .roz¬

pisu je třeba dbát zásady co největší koncentrovanoati
požadavků do jednoho, maximálně dvou čtvrtletí za účelem
zhromadňování výroby•

Současně se součtový štítek doplní o znak:
a) vyrábí závod 01
b) vyrábí závod 04
c) nakupovaný díl (zboží)
d) číslo typy
e) běžné číslo detailu

Je vycházeno z následujícího předpokladu:
- detail je vhodný pro jeden druh vozíku (je tedy jedno¬

značně určen číslem typy a běžným číslem)
- detail je použitelný pro více druhů vozíků a pak je

lhostejná, pod kterým z odpovídajících čísel typ, běžné¬
ho Čísla se objednává a plánuje o

Všechny údaje, které doplní pracovníci odbytu 04 na

součtový štítek si napíší pro kontrolu a vlastní evidenci
na příslušnou sestavu* Jinak údaje se doplní do štítku na

vyznačená místa dle níže rozvedeného štítku:
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p
3

aJ
S3
I
«

.O
O
JU

Typa

2D

Běžné Síalo ÍSo
číslo výkresulinde:

10 11 15

M
O

fC
c

M

36 lř,Blp

Cena za

kus -p

rO

Doplněk Objednán
kusů kuW

I/Q
r

kusy
II/Q
kuuy

Odbytový požadavek ND III/Q IV/Q Roční plán KD
r

Roční plán ND \
na rok pro odbyt kusy kusy pro odbyt v ku¬

sech

(objednané kusv- +

oro odbyt v Kčs

doplněk kusůj

---
„ 1

Doplněné štítky do 15.4* se předají SPS k dalšímu
zpracovánío Pro ty detaily, které se nevyskytly na žádné
objednávce, avšak pracovníkům marketingového oddělení se
ukazuje budoucí potřeba, vyhotoví odbytový odbor samostat¬
ný děrný štítekc

Souběžně s vyhodnocováním požadavků ND pro odbyt,
bude na příslušný formulář 10/65 sestaven a vyhodnocen
požadavek ND na rok pro generální opravy (GO)o Předání
do SPS je díno termínem 15 • 4*

Předchozím způsobem - viz kapitola A - bude zachyce¬
na na sestavy jen ta část požadavků odběratelů, která
došla do 15o3® Pro komplexní zachycení požadavku, zasílá
odbor odbyt 04 SPS k naděrování i později došlé objednávky,
jejichž zpracování se provádí ve stejném rozsahu® Z toho
důvodu, aby doplňků nebylo příliš mnoho, je třeba zbývají¬
cí objednávky sdružit do dvou dávek (15® 6.* a 15* 9*)*
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D) Sestavení ročního odbytového požadavku ND ve SPS

V SPS se ze součtových štítků požadavků doplněných
příslušnými údaji vyhotoví štítky odbytového požadavku
ND na rok pro odbyt z došlých formulářů OTŘ 10/65 se vy¬

děrují štítky odbytového požadavku ND na rok pro generál¬
ní opravy (viz děrný štítek VZOR 3 a VZOR 4 níže uvedený)*

VZOR 4

§*
G

o

I
£

Typa

~1

jBerné Číslo
s
0
•u

M

■S
G

•H Cena. sa
D

O

1/9 II/Q
| číslo výkre¬

su

.s
*

92
O

§
kus kusy kusy

- i J i KJ

Odbytový požadavek 23X> inA IV/Q Roční plán ND Roční plán l-íD
na rok pro GO kusy kusy pro CO v kusech pro CO v Kčs

Po výpočtu celkového počtu kusů na rok a Kčs se

štítky setřídí znakem odbytu a GG, běžným číslem, typou
a znakem (zda jde o vyráběná či nakupované díly* Pro VDO
se vyhotoví 3 sestavy, označující výrobu ND pros

- závod 01
- závod 04

každou sestavu setříděnou typou a běžným číslem*

Náležitosti sestav jsou rozvedeny v příloze č& 3

Tyto sestavy obdrží VDO do 25« 4o upravené knižní
formou v rozměrech formátu 23; prověří jejich správnost
(zda rozepsaný sortiment souhlasí s výrobní náplní závodů
a označí, která běžná čísla jsou sestavami* Do 5« 5c
pak předává příslušným VLK závodům.
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Df,lší sestavování plánu ND na .rok & odváděčích plánů
ND na čtvrtletí se provádí v plném rozsahu organizační
směrnice č» 9/1964, strana 4 ~ 6a, počínaje bodem 3,32 a
konče bodem 3,45.

E) Zjištění náročnosti výroby ND

Předpokladem jest kompletní kartotéka THN štítků
výkonových pro všechny typy (kde se vyskytuje potřeba ND).

Kartotéka THN musí

běžným číslem, které je
zařazena všechna běžná
nebo podsestsva skládá.

být vedena tak, aby pod každým
sestavou, nebo podsestavou, byla

čísla, z nichž se příslušná sestava

Po rozpisu odbytového požadavku ND na rok se prove™
de výběr příslušných kompletních čísel každé typy (např.
ze sestavy střídané podle typ a běžných čísel). Z těchto
vybraných souborů (THN výkonů e materiálu) pořizuje SPS
reprodukované soubory plánovacích štítků, do nichž se
dodčrují místo "kusů v dávce", odpovídající počty kusů
z požadavků ND na rok. Následuje normální výpočet pláno¬
vacích štítků, tj. výpočet náročnosti jednotlivých druhů
materiálů na množství a Kčs u plánovacích štítků materiálu
a výpočet náročnosti jednotlivých typ, běžného čísla na
čas v normominutách a Kčs u plánovacích štítků výkonů.

Jednotlivé sestavy se předávají odborům:
- MTZ

- EFQ

- VDO

F) Pořízení kartotéky odváděcího plánu ND na čtvrtletí a

evidence o kontrole plnění

Na základě plánu ND na rok vyhotovují jednotlivé
VDK závodů odváděči plány ND.
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Za účelem rádné kontroly plnění sorti -entu v potřeb¬
ném množství ND, zavádí se pomocí děrnoštítkové techniky
kontrola*

Odváděči plán ND na. čtvrtletí se vyhotovuje měsíc
před započetím příslušného čtvrtletí. YBK závodů předáva¬
jí 15 dnů před čtvrtletím kopie plánů do SPS, kde jest
naděrována kartotéka plánovacích štítků ND na čtvrtletí*

Je vycházeno z odváděčlho plánu ND na čtvrtletí z
toho důvodu, neb odbytový útvar uzavírá s odběrateli
hospodářské smlouvy. Tím se čtvrtletní odvádění plán stá¬
vá závazným, navíc jsou v něm promítnuty i případné směny
soritmentu*

Na jednotlivých štítcích plánu jsou zachyceny tyto
údaje:

- závod, který ND vyrábí
- typa
- běžné číslo
- Číslo výkresu
- označení, zda jde o ND pro odbyt, či pro GO
- čtvrtletí
- kusy
- Kčs na čtvrtletí.

Po uplynutí každého měsíce odevzdá výrobní účtárna
do SPS odváděči doklady ND z jednotlivých závodů do 5.
dne následujícího měsíce.

SPS vyhotovuje štítky s obdobnou náplní jako pláno¬
vací štítky, které společně zpracovávané do 10* dne v mě¬
síci vytvoří sestavu charakterizující zůs tatek ne spině.něho,
plánu ND za příslušné čtvrtletí v kusech s v Kčs, členěné
dle závodů, dle druhu (ND a G0), řazených dle Čísel výkre¬
sů. Náležitosti této sestavy jsou uvedeny v příloze Č. 4*
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Zvláště důležitá jest sestavo za poslední měsíc
čtvrtletíg kde bude zachycen skutečně nesplněný plán ND
za celé čtvrtletí. Tyto zůstatky nesplněného plánu za
Čtvrtletí se převádí do planu následujícího čtvrtletí
běžného roku.

G) Sledování pohybu zásob náhradních dílů v rámci norem
minima a maxima pomocí děrnoštítkové techniky

Odbytový útvar na základě sestaveného plánu náhrad¬
ních dílů, provedl výpočet hodnot u v&ždého skladového
čísla (položky), v tomto rozsahu.

a) maximální hranice v množství
b) pojistné zásoby v množství

Tyto výpočty by byly prováděny dle jednotlivých čtvrtletí
v rosahu určujícím plánem odbytu.®

Strojní početní stanice na tomto základe převezme
vyhotovené soupisy a v samostatném souboru provede jeho
vyděrování a to-

- skladové číslo
~ jednotkovou cenu
- maximální množství
- pojistnou zásobu

Takto připravené děrné štítky projdou kalkulsčním děrova¬
čem za účelem vyděrování korunových hodnot u každé skla¬
dové položky*

Po uplynutí měsíce při vyhotovování reglet skladu
náhradních dílů se vyhotoví součtové štítky dle jednotil
vých skladových položek, ke kterým se zatřídí soubor
štítků s hodnotami maxima r pojistných zásob. Pérovací
technikou bude proveden© samostatná sestava pro odbyt,
která u jednotlivých skladových položek vykáže rozdíly
jak v množství, tak v Kčs*
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Gdbytový útvar dle této sestavy provádí opera¬
tivní zásahy a to jednak ve směru likvidace náhrad¬
ních dílu převyšujících maximální stavy, jednak ve

směru doplnění těch skladových položek^ pohybujících
se pocl pojistnou zásobou*
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Hlavička a příslušné
náležitosti

Objednávka KD na rok 19w a

Čtvrtletí
(i • O « * d • o © o o « o

V dn©
oao9*«OAO0QO «»»»«#*»

Podnik (organizace)

Objednáváme nahr* :Hly pro vozíky (typu)

zakodováný
odběratel

číselné
označ otypy



FormátA3 Datum

číslo odběr*

Číslo výkresu

Cena zakus

31
í i i i 1 í í

12391

02341-0100

159

2ŽÍ1ŮJA

Objednanékusy 10

Kčs 1590

2Ll~2. Čtvrtletí
TVpa 112
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Cena zakus
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dbytu
DO

PŘÍLOHAčo3

čtvrtletí II,

III.

IV,

Kusy narok

Kčs
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5. Organizace porad

Porady jsou nezbytným e užitečným nástrojem řízení*
Představují rychlý a hospodárný způsob kolektivního pro¬

jednávání důležitých otázek, společného hodnocení plnění
plánů.5 Kontroly dkolfl, popřípadě jednotného informování
většího okruhu pracovníků*

Ha základě podnikového organizačního rádu jsou zod¬
povědní vedoucí pracovníci na všech stupních řízení
oprávněni v rámci své působnosti zřizovat podle potřeby
bud stáléť nebo dočasné poradní orgány pro objektivní a

správné posouzení dané problematiky na jehož podkladě
provádí svá rozhodnutí.

Působnost poradních orgánů nikterak neomezuje od¬
povědnost příslušného vedoucího pracovníka za činnosti,
které jsou mu svěřeny podle podnikového organizačního řá¬
du,

Působnost a pravomoc poradních orgánů je odvozena
od působnosti a pravomoci vedoucího, který je zřídil.

Za účelem jednotného systému stálých porod,
se při vedení podniku tento plán porad;

zavádí
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VI. Jčonfcrol^a^siíouSQnl.
1. řízení kvality

Hlavní funkcí výrobního podniku je produkovat užitná hod¬
noty pro uspokojení společenských potřeb a zároveň produkovat
je s určitou pracovní hodnotou, a určitým obsahem práce do nich
vloženým.

Ideologie kvality výroby prodělává závažnou změnu: pojen-
kvality se rozšiřuje 3 začíná zahrnovat celou užitnou hodnotu
produkce, kozvoj vgdcckotechnickéh© pokroku a marketing jsou
hlavní prameny nová linie páre o kvalitu v podnicích.

V dosavadním pojetí kvality je samozřejmě její hlavní
místo na konci výroby, kde se rozhoduje, zda vyšel dobrý kus,
nebo zmetek. Z toho ne vyvozují závěry nejen nro závěrečná
fáze výroby, zle jejich výslednicí bý r.jí i poznatky o konaná
fázi. C tor. svědčí i naše vyjadřování, které jako hlavní
problém péče o kvalitu staví nikoliv stálý růst užitnosti,
nýbrž snižováni zmetkovitosti.

Naproti tomu moderní pojetí kvality se stejnou logikou
r.á své umístěni rozprostřeno po celé ideové přípravč a celám,
postupu z!otovení výrobku, zvláště cvšem v těch fázích, uco
se dá růst kvality ovlivňovat, tedy ve vývoji a v technické
přípravě výroby.

3 toutc změnou pojetí souvisí také to, ž« výrobky se

prověřuji mnohem všestrar.čji. Podle zkušeností je jakost vý¬
robku ovlivněna z 80 k činností v předvýrobních a povýrobních
etapách a jen z 10% je ovlivněna vlastní výrobou, tj. přímo
dělníkem. Provedeme-li toto porovnání v n..šex podniku z vý¬
sledků kvalitativních ukazatelů roku 1J66 vychází něslonující
poměr:

člník 165 500 tíis 16

statní 853 500 M 34
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Dynamické chápání kvality umožňuje nehledat maximální
kvalitu za Jakoukoli cenUt. aie E onomicky přijatelnou. Kvali¬
ta se dá zvyšovat tak, že můžemř spolehlivost a trvanlivost
dovést do vysokého stupně, častí však se musí obětovat ned-
měrné náklady a dochází se k zá rům, že i kvalita má také
svou cenu. Politiku kvality musí ovlivňovat především požadav¬
ky spotřebitele.

graficky znázorněno:

Konstruktér má tudíž Jen omezené pole působnosti, v němž se
může volně pohybovat, než narazí na technické a finanční překážky

Těžiště rozvíjení Jakosti se přesouvá do vytváření podmínek
aby se výrobek neustále zdokonaloval a nemohl vyjít Jinak než do¬
brý. Vedle vlastní kontroly nastupuje systematická analýza a vy¬
hodnocování faktorů Jakosti a programová rozvíjení Jakosti.



Stávající organizace 0!K

Jak bylo již uváděno, určitá jakost, kterou hotový vý¬
robek vykazuje při provozu u uživatele, vzniká ve třech eta¬
pách:

1/ jakost technické dokumentace a přípravy(konstrukčních pod¬
kladů, tec nologických a kontrolních postupů, úrovně a
počtu přípravků a strojního zařízení, norem jakosti, mon¬
tážních předpisů atd.}, která je připravována předvýrobní¬
mi útvary podniku.

2/ míra dodržení výrobních předpisů přímo během výroby

3/ jakost povýrobních operací jako skladování, doprava, mon¬
táže, obsluha a údržba během provozu, pohotové poskytování
servisu a dostatečná zásoba náhradních dílů atd*

Nekvalitní výrobek může vznikat porušením jakosti práce
v kterékoliv etapě 1), 2), 3), i když ostatní dvě etapy pro¬
bíhají v pořádku, losavadní činnost 01K byla založena na ná¬
zoru, že stačí omezit pozornost na etapu 2), neboí jakostní
výrobek byl mylně vykládán pouze jako výrobek, který odpovídá
předepsaným technickým podmínkám.

Z tohoto širšího pojetí jakosti vyplývá nutnost, aby
dosavadní OK řešila problém zajištění jakosti výrobků kom¬
plexně.

Základní úkoly technické kontroly .jakosti:

Orgány technické kontroly mají toto základní poslání:
1/ kontrolují

- jakost přejímaných materiálů, polotovarů a hotových
výrobků,

- jakost, kompletnost a dodržování výrobních a tec.nolo¬
gických postupů v průběhu výrobního postupu či procesu,
včetně jejich funkčního vyzkoušení,
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správnost a kvalitu měřidel, měřících přístrojů a pomů¬
cek, kontrolních nástrojů, dále jednotnost měr a měření
a řádný stav nářadí používaného ve výrobě,

- jakost výrobků, zejména jejich funkčním vyzkoušením podle
stanovených ukazatelů jakosti, jakož i jejich kompletnost,

- činnost měřících středisek a laboratoří,
- hotové výrobky s vystavením dokumentace a osvědčením o

jejich jakosti.

2/ spolupracují s příslušnými složkami podniku, zejména na me¬
todách kontroly součástí a výrobků, na jejich zavádění do
výroby, na celopodnikových plánech, pro zlepšení jakosti vý¬
roby a na technických normách a technických podmínkách,

3/ účastní se při vyřizování vlastních i cizích zmetků,
4/ navrhují opatření k zvýšení jakosti výrobků a předcházení

zmetkovitosti a reklamacím,

5/ izolují včas zmetkové výrobky, provádějí technickou evidenci
a rozbor zmetkovitosti,

6/ účastní se organizování socialistického soutěžení o čest to¬
vární značky a vyhodnocu I závazky.

Z tě hto základních úkolů vyplývají pro jednotlivé 3ložky GTK.
další práva a povinnosti a jejich vzájemné vztahy. Jsou speci¬
fikovány ve statutech OTK ve směrnicích a příkazech jak podni¬
kových tak z ústředních orgánů.

Tato náplň práce je charakteristická pro dosavadní typ útvaru
OTK v podniku. lobře organisující a fungující OTK je schopna
zvládnout valnou část úkolů, které se již vyžadují od nově
vytvářených útvarů pro komplexní řízení péče o jakost, které
mají sice daleko širší působnost, ale jejichž vlastní kontrolní
činnost má základ v osvědčených druzích a metodách dosavadní
technické kontroly jakosti.
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Struktura organizace OTK

*

í

l.
! J~“ ~j
1 VSTTJBlf OTK j
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i OT& ZÁV0O3 j | OTK zlVo 04 j

íú u.

kontroly

vedeného schématu organizace vyplývát
ve výrobě je zapojeno 22 pracovníků*

že na úseku přímá
t, zn, že téměř

60 & kapacity je zaměřováno na kon olu dodržení

so přímo během výroby, při Serž
kosti i přímo ve výrobě jsou z

při ř e S en í nškt

spojeni ostatní

vy pobních pveč¬

erych otázek
pracovníci OTK.

A/ Výrobní kontrola

Výrobní kontrolu provádějí jednak orgány OTK, seřizovač
a dělník, který na výrobku pracuje* Kontrola prováděna pracov¬

níky výroby je primární kontrolou o. je uložena podle závažnosti
po stránce Četnosti a pomůcek přímo technologickým postupem*

Orgány OTK pak sledují, zde pracovníci výroby tuto primární
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kontrolu nezanedbávají a snaží se odhalit nedostatky,
o nichž výrobní zaměstnanci nevědí nebo které přehlížejí*
Kontrola, kterou provádí DTK, nezbavuje pracovníky výroby
odpovědnosti za jakost výrobků.

1/ Létací kontrola
Tato forma kontroly je zazezpečována z jednotlivých
výrobních kontrol a jejím úkolem je zjistit vadnou
jakost přímo již u stroje a zajištovat prostřednictvím
dělníka, seřizovače, mistra, případně technologa
nápravu v případě zjištěných nedostatků.
Tento způsob kontro y je kontrolou perspektivní, pomo¬

cí těchto pracovníků bude možno prohlubovat moderní
metody kontroly, statistickou, či případně odbavování
dílců oč strojů, zároveň však dodržování technologické
kázně s správné měření prováděné dělníkem.

2/ Mezioperačnia rnezistředisková a konečné kontrola
Tato forma kontroly je prováděna v soustředěných
prostorech na dílně, je zde prováděno odbavování
prvních kusů, zároveň s kvalitativní i kvantitativní
kontrolou celých dávek.

B/ Výstupní kontrola

- kontroluje, zda byly dodrženy technické podmínky, normy
a technologické předpisy při výrobě,

- zkoumá funkční způsobilost výrobku, jeho vnější vzhled
a vybavení příslušenstvím,

- kontroluje provedení konečné úpravy výrobků (finiš), je¬
jich och.anu, obal a balení,

- zajíštuje po kvalitativní stránce přejímku hotových vý¬
robků zástupci odběratele podle smluvních podmínek,

- vyjadřuje se ke kvalitě výrobků (zejména při reklamacích
odběratele),
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- zpracovává a archivuje předepsanou kontrolní dokumentaci
důležitých hotových výrobků (napr. osvědčení o jakosti,
pasporty, zkušební protokoly apod„),

“ provádí značkování výřobků, vystavuje osvědčení o jakosti.

Pracovníci výstupní kontroly úzce spolupracují s odby¬
tovým útvarem. Svolují k expedici výrobků, vyjadřují se k rekla¬
macím a dbají, aby reklamace byly prověřeny a aby se z výsled¬
ků vyvodila nápravná opatření, nebo aby se prokázala bezdůvod-
nost reklamace.

V případech reklamací na vadnou montáž na základě průvodních
montážních karet výrobku s podpisy pracovníků, provádějících
dílčí montáže a opravy, provádí závěry přímo až na pracovníka.

C/ Rozbory

1/ Tato složka práce OK byla doposud zaměřena především
na rozbory příčin zmetků. Při rozborech se využívá strojně
pečetního zpracování prvotních údajů pomocí děrnýcl
štítků.

Rozbory zpracovávané pracovníkem OTK slouží vedoucím pra¬
covníkům podniku a funkcionářům složek jako zpráva o

stavu v kvalitě výroby s návrhy na příslušná opatření
k zamezení závažných vad a zmetků. Nsdpodnikovým orgá¬
nům předáváme údaje - předepsané statistické formuláře,
které je rámcově informují o našich dosažených výsledcích
v kvalitě výroby.

2/ OTK předkládá vedoucím odpovědným pracovníkům provozu
nebo technickým útvarům "upozornění kontroly", jimiž
se předchází vzniku zmetků a reklamacím. V tomto upozor¬
nění má vedoucí OTK provozu právo požadovat odstranění

vytýkaných vad ve stanovených termínech.

3/ Zjišíuje případné vady, přispívá k odhalení jejich pří¬
čin a viníka. Rozhoduje podle vyjádření útvaru konstrukce
a technologie o opravě a použití opravitelných zmetků.
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4/ Provádí rozbory příčin vad a návrhy na opatření předkládávedoucím příslušného provozu*,

1/ Kontrolní měrová služba a zkušebny

Zajišťuje Činnost kontrolního měrového střediska a kontrolujedodržování zásad stanovených stát tem kontrolních měrovýchstředisek. V tom smyslu dbá, aby:
1. a) kontrolní měrové středisko pravidelně a správně před¬kládalo etalony měr k pověřování příslušnému pověřené¬

mu orgánu, a aby tak trvale a správně byly napojenyzávodní etalony na zákonnou soustavu technických měr,
b) kontrolní měrové střediísko vykonávalo funkci vrchol¬ného orgánu při zajišťování jednotnosti měr a měření -zatím v jednotkách délkových a vytvářelo předpokladypro rozšíření své působnosti na další oblasti měřeni,
c) na závodní etalony byl právně napojen celý systémměřidel a měření v závodě,
d) KMS provádělo periodické kontroly ve výdejnách nářadí.Dále zajišťovat, aby KMS provádělo kontrolu ostřenínářadí v brusírnách a na požadavky ostatních útvarůOK i kontrolu v neběžných a zvlášť obtížných případech.

2. Zajistit činnost technické kontroly v nářačlovně, aby bylapři výrobě, zavádění a revizích přípravků i měřidel pro¬váděna v předepsaném a účelném rozsahu kontrola předepsa¬ná technologií, případně jinými předpisy (včetně všechdalších povinností, jako vyřízení výrobních a účetníchdokladů, apod.}.
Zajišťovat provádění výstupní kontroly u měřidel a pří¬pravků, vyráběných pro cizí odběratele.

3* Zastupuje OTK při zkouškách sériových výrobků a přizpřesňování zkušební tec .nické *' dokumentace.



- 133 -

4. Spolupracuje s útvary pro výzkum, vývoj, projekci,
konstrukci, s útvarem přípravy výroby, s útvarem
materielně technického zásobování, obchodně technickou
službou a odbytovým útvarem při tvorbě technických
podmínek, technických norem, při prověřování jejich
správnosti a při vypracovávání kontrolních postupů.

5. Navrhuje plán typových a kontrolních zkoušek výrobků
ze sériové výroby, provádí hodnocení výsledků těchto
zkoušek, sestavuje protokoly a návrhy na opatření.

6. V pověření spolupracuje s výzkumnými ústavy, autorizo¬
vanými zkušebnami a institucemi zabývajícími se zkouše-
ním a hodnocením výrobků.

7• U nově zaváděných výrobků do sériové výroby spolupra¬
cuje při vypracovávání programů a plánů zkoušek s odbor¬
nými útvary podniku.

8. V závažných případech provádí šetření o příčinách vzni¬
ku reklamací a navrhuje opatření k odstranění nedostatků
příslušnými útvary podniku.

9. Spolupracuje na návrzích přejímacích podmínek.

3) Úprava organizace při zřízení odboru řízení akontrola jakosti

Požadavky, které jsou kladeny na tento podnikový
útvar byly rozvedeny již v úvodní části. Kontrola kva¬
lity i v dosavadním pojetí nesporně přispěla a přispívá
ke zvýšení jakosti, technické úrovně a spolehlivosti vý¬
robků. tďle se však dostaneme jen tenkrát, když budeme
jakost "řídit'’, to znamená jakost plánovat a kontrolovat.
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Toto skupina pracovníků je přičleněna ke stávej ící
organizaci s pracovní náplní, která především splňuje ty pod„
minky, které klademe na útvary o&J.

Hlavní úkoly

1/ Provádět kontrolu při přejímání podkladů a dokumentace
ukončených úkolů technického rozvoje, zejména vývojové
konstrukce a prototypu, odsouhlasovat a připravovat pro
předvýrobní útvary, včetně návrhů, zkušební zařízení.

2/ Provádět kontrolu těch. postupů z hlediska jakosti, rozho¬
dovat o kontrolních přípravcích a operacích, včetně určo¬
vání způsobu kontroly. Na vybrané dílce provádět přímo
kontrolní postupy pro výr. kontrolu.

3/ Ve spolupráci s výrobní konstrukcí zpracovávat přejímací
výkazy pro výrobní kontrolu.

4/ Zpracovávat rozbory reklamací i interních zmetků pro podni¬
kové útvary, vypracovávat programy zkoušek a ve spolupráci
se zkušebnou připravit podklady pro hodnocení výrobků.

5/ Statistickými kontrolními prohlídkami přímo u uživatelů
a obsluhy zjišťovat provozuschopnost a kvalitu výrobku
a jeho funkci a ukládat závazné úkoly pro odstranění zjiště¬
ných závad konstrukci, technologii a odbytu.

6/ KMS + zkušebny zůstávají i v odboru OŘJ se stejnou náplní,
bude nutno posílit skupinu, která provádí kontrolu použí¬
vaných měřidel jak komunálních tak speciálních. Zajistit,
aby byly prováděny pravidelné periodické prohlídky a ozna¬
čována na měřidlech platnost měřidla, která by mohla býti
létací kontrolou přímo ve výrobě kontrolována.

C/ Výrobní kontrola

Po uvedení oddělení řízení jakosti do plného provozu
bude možno provést další organizační úpravu:
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1/ Létací kontrolu převést pod přímé řízení 0§J, prostřed¬
nictvím této kontroly provádět kontrolu dodržování
technologické kázně a řešení otázek kvality přímo na
dílně.

2/ I,leží operační a mezistřediskovou kontro u, prováděnou
v soustředěných prostorech na jednotlivých dílnách
převést pod přímé vedení mistříd středí sek, kterým tato
kontrola přináleží, provést hmotné zainteresování
obdobně jako u mistra. Cílem této úpravy bud®

a) zajistit operativnější průběh dílců výrobou, dílce
budou ukončeny až předáním dalším střediskům, skla¬
dům, nikoliv předáním GTK.

b) zrychlení oprav opravitelných zmetků jak na dílně
tak vrácených z montáže. Konečné rozhodnutí o opra¬
vách zmetků bude provádět CHJ.

c) konečnou kontrolu před montážním meziskladem prová-
dět pracovníky OŽJ.

E/ Výstupní kontrola

Tuto část kontroly nechat nadále podřízenou OŘJ a ponechat
stávající náplň.

Aby mohl útvar O&J vykonávat v plném rozsahu úkoly
od něj požadované, bude nutno zajistit odpovídající vybave¬
ní, tj. zajistit duplicitní výrobní a zkušební zařízení,
přístroje pro zkoušení materiálu a některých subdodávek
(pružiny atd.). Metodicky řízené útvary kontroly jakosti
vybavit doplňujícím zařízením.

Pokud jde o kádrové obsazení, je zapotřebí vyčlenit
ty nejzkušenější pracovníky, nebot z uvedeného rozboru
jasně vyplývá, že jakost výroby se týká všech oddělení,
ovšem vzhledem k tomu, že vztahy mezi odděleními bývají
často nestálé, je třeba vytvořit k tomu jasný koordinovaný
organizační rámsc, řízený odborníky.

1
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Každý zákazník při koupi nového výrobku musí získávat
zároveň záruku, Že výrobek bude uspokojivá pracovat během

i

plánovaná životní doby za předpokladu, že jej užívá a udr¬
žuje tak, jak je předepsáno. Spolehlivost určitého výrobku
může být vyjádřena schematicky znázorněním závad během živo¬
ta výrobku.

Jediná oesta je tudíž jakost a spolehlivost připravovat,
dále pak sledovat a porovnávat výrobek u uživatelů a cílem
zajistit bezporuchový provoz po celou dobu životnosti výrobku,
výhledově přejít na prodloužení garančních záruk na celé toto
období.
Úkoly: 1) Zřídit útvar OÉJ od 1. 1. 1968

Zodpovídá: podnikový ředitel
vedoucí 0T&

2) Opatřeními pro zvýěení kvality zajistit
prodloužení garančních lhůt na dobu 1 roku
od 1. 1. 1969.
Zodpovídá:Jdoucí OSJ

3) Prodloužení garančních lhůt promítnou do ce¬
nových úprev podle platných předpisů.
Zodpovídá: vedoucí THP od 1. 1. 1969
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Vilo Organizace zásobování /pomocí samočinného počítače/

1) Pojistné zásoby

V souvislosti s uplatňováním zásad nové sousta¬
vy „ se plně ukazuje, že stávající struktura činnos¬
ti v oblasti zásobování materiálem, je plna odra¬
zem stavu, že výrobce (dodavatel) vystupuje suverén¬
ně jako "plán trhu" s minimálním stupněm tržní akti¬
vity.

To se odráželo ve všech složkách zásobování
a to nejen ve zvyšování množství a často nákladných
zásahů v růstu skladových a ostatních manipulačních
operací, ale i v činnostech, které měly vznášet sta¬
bilitu a koncepci do zásobováni - v tzv<> úhrnném
plánovánío

Nedostatky u přísunu materiálu vyvolávaly stře¬
távání s výrobou a další rozsáhlost administrativy
přímo v zásobování. Úměrné tomu ubývalo pro tvůrčí
ekonomické rozhodování.

Nová soustava řízení má přinést podstatné zně¬
ny v zásobování teprve dle současných zkušeností,
až po překonání potíží, které vyplývají z dočasného
posílení monopolního postavení dodavatelů a souvisí
se stavem relativní podvýroby. Zdravějším ekonomickým
klimatem v celém národním hospodářství, bude zasažen
obsah a struktura činností dosavadních výkonnových
tzvo operativních (opatřovací, nákupní) složek záso¬
bování. Zaměření tedy zásobovací složky lze spatřo¬
vat v tom, že předmětem její činnosti nebude jen ob¬
jednávání a věcná realizace nákupu, ale i běžná nákup¬
ní strategie, spočívající ve volbě nejvhodnějších
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zdrojů a cest dodávek pří optimálním časovém
t j. při tzv.

řešení s

optimálních zásobách®
Tato Část náplně výkonných orgánů zásobování zahrnuje

činnosti, které v dosavadních podmínkách byly opomí¬
jeny o Proto se v dohledné době bude přecházet na

optimalizaci zásobo

i když dosud nejsou celostátně vytvořeny vhodné podmín¬
ky, jako:
- možnost volby cyklu dodávek odběratelem
- statistické a evidenční podklady pro dasasování vstup-

nich údajů

Systém výrobních zásob spravovaných odborem záso¬
bování na. podniku, je možno přirovnat k systému vodní
soustavy, v níž v době deětů ve vodojemech hromadíme
zásoby vody, abychom ji využili v období suchao
Konkrétní zásobu lze tedy zobrazit jako systém (rezer¬
voár), který má určitý přítok a určitý odtoko V inten¬
zitě přítoku a odtoku konkrétních výrobních zásob exis¬
tují rozdíly®

Funkcí zásob je, aby tyto

rozdíly vyrovnaly.

Každý výkyv v intenzitě přítoku a odtoku si vynucuje
vytvořit takovou zásobu, jejíž výše je úměrná výkyvům
v intenzitě přítoků a odtoků® Výše nezbytně nutných
zásob je tudíž funkcí rozdílu v intenzitě přítoku
a odtoku v čase, který vyplývá z toho, že

a) tok výroby je plynulý, zatím co tok dodávek je pře¬
rušovaný
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b) intensita jednotlivých dodávek je různá
c) jeden z toků, nebo oba mají stochastický (náhodný)

charakter®

Je-li zásoba funkcí času, nestačí sledovat jen výši
zásob k určitému datu, nýbrž i toky zásob a efektivnost
zásob® Rozměry zásob lze vidět ve třech polohách!
- kvantitativní jednotky (Q)
- Časový interval (T)
- náklady (C)

Úroveň zásob musíme sledovat v dynamickém pojetío

V praxi používáme na podniku pouze stavy výrobních
zásob ke konkrétnímu datu (konec měsíce, čtvrtletí,
roku)o Přitom jejich momentální stav je stochastickou
veličinou a zpravidla se podstatně liší od stavů v díl¬
čích intervalech sledovaného období®

Dosavadní systém plánováni materiálových zásob
však řeší výlučně jen jejich výši (Q), ale k ostatním
rozměrům (T,C) se nepřihlíží o

Analýza k výpočtu pojistných zásob

Reálným pohledem na agendu sledování výše zásob
vzhledem k pojistným normám, ukazují se nám tyto
výslednice!

1) výše minimálních (pojistných) stavů zásob závisí te¬
dy nejen na velikosti obrátky jednotlivých druhů ma¬
teriálu v návaznosti na plynulost spotřeby, ale také
na schopnosti dodavatelů přizpůsobit frekvenci dodá¬
vek požadavkům podniku® A práva ta je v současné době
dodavatelsko-odběratelských vztahů malá;
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ry
v Za mn2) systém dodavatelsko-odběratelských

dek podmíněnost zásobovací politiky podniku®
:a ile-

Za těchto podmínek analýza st
objednávání materiálů, jest zhruba

svu zásob a termínů

následující;

Index;

Z - časový okamžik označující vstup materiálu do výrobní¬
ho procesu (zadávání do výroby). Je u jednotlivých
skupin materiálu dán plánovacími tabulkami materiálu
zpracovávaných VDO„ V budoucnu budou tyto termíny dá¬
ny exaktním výpočtem na samočinném počítači®

O - časový okamžik skutečné dodávky materiálu

n - lhůta potřebná ke vstupní kontrole manipulaci a navá¬
žení materiálu® U většiny druhů vystačíme s jednotnou
délkou, u jiných (např® hutní materiál) je tato délka
ovlivněna dobou potřebnou k technologickému vyzrání®

P časový okamžik prvotního objednání® Je zřejmé,
závisí na

se
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1 - nutné lhůtě pro objednání vyžadované odběratelem®
Tato lliůta je různě dlouhá, nejčastěji čtvrtletní,
dosahuje však u některých druhů, až jednoho rolnic
Časový okamžik ? taká určuje nejzasŠí termín postave¬
ní závazného planu, který by měl být stanoven nejpozdě¬
ji do 30o dubnao

m - doba spotřeby minimálního množství (serie) materiálu,
které je schopen dodavatel dodat, nebo která je účel¬
né z hlediska zajištovaeíeh nákladů (doprava, manipu¬
lace) objednato Je logicky závislá na plynulosti a gra¬

daci výrobní spotřeby u každého druhu materiálu* Při
včasném postavení závazného plánu bude stanovena
výpočtem®

p - průměrné doba spotřeby pojistné zásoby materiálu, kte¬
rá určuje časový okamžik

N - okamžik nového přiobjednání® Dobu p je vhodné stano¬
vovat jen u materiálů s poměrně plynulou a zároveň
dosti vysokou úrovní spotřebyo

3 celá analýzy vyplývá způsob vedení evidence zásob
a vedení nákupní strategie, které spočívají v přesném ur¬
čení časových kamzíků při objednání jednotlivých druhů ma¬

teriálu, přičemž je nutno vycházet se znalosti spotřeby
a jejího rozložení®

Vzhledem k obrovské náročnosti výpočtu jednotlivých
druhů materiálu (sortimentu), možno toto uskutečnit
pouze u rozhodujících položek ve skladech 1, 2, 3 a 5,
přičemž bude vycházeno z výpočtu optimálního vytížení vý¬
robních kapacit na samočinném počítači a z toho vyplýva¬
jícího výpočtu plánu MTZ rovněž na samočinném počítači®
Jedině takto automatizovaný výpočet na samočinném počíta¬
či plánu KTZ bude míti přísnou vazbu na řízení nákupu tj.:
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a) vystavování objednávek při poklesu pod pojistnou
zásobu

b) sledování výše skladovýe
korigování objednávek a
maximum o

h zásob materiálu v rozsahu

celkových zásob převyšujících

váže

Automatizace plánu MSZ
na agendu operativního

na samočinném počítači těsně
plánování v předcházející

kapitoleo

Stanovení základen výpočtů pojistných zásob

Vycházíme ze stanovení rozhodujících položek mate¬
riálu.; přičemž rozvrstvení provádíme do čtař rozhodujících
oblastí skladů pro r* 1968:

A) sklad 1 - hutní materiál

Pro sledování zahrneme tyto rozhodující položky dodáv¬
kového cyklu a to
a) s dodávkovým cyklem 90 dnů:

177, 2327, 66, 658, 1475, 2478, 2527, 472, 476, 477,
480, 488, 500, 538, 522, 3687, 521, 1368, 1196, 342?

b) s dodávkovým cyklem 180 dnů:
3596

V grafickém znázornění představují tyto skupin;’- tyto
hodnotys
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ad a)

Určení v korunové hodnotě pro sledování jest
pojistná zásoba 118

plánované maximum 319

ad b)

U
^ _ ™J

Dodávkový
cyklus
ISO dnů Časová norma - 125 dnů

Pojistná sáso - dnů

'V
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Vyjádřeno v korunové hodnotě v
pojistná zásoba 23
plánované maximum 57

B) Sklad 2 - nakup* dílce

Jako roshodující položky dodávkového cyklu zahrasms

a) s dodávkovém cyklem 50 dnů?
148, 86, 95, 1478, 1228, S3, 89, 105, 106, 124,
159,

b) s dodávkovým cyklem 30 dnů:
392, 396, 406, 408, 409, 422, 423, 425, 427, 11

V grafickém znázornění představují tyto skupiny ho
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ad b)

Určení v korunové hodnotě;

pojistná zásoba 39
plánované maximum 90

C) Sklad 3 - spojovací materiál

Rozhodujícími položkami dodávkových cyklů by17 zahrnuty

a) s dodávkovým cyklem 90 dnů;
1368, 4751# 1239, 2374, 1501, 4862, 2399, 1423, 2513,
6646, 4022, 4567, 4406, 4436, 2028, 1431, 4777

b) s dodávkovým cyklem 360 dnů:
1826, 1207, 1328, 2547, 1327, 4549

V grafickém znázornění představují tyto skupiny hodnoty:
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a)

Dodávkový
cyklus
90 dnů

Pojistné zásoba 30 dnů

Časové norma - 80 dnů.

Určení v korunové hodnotě je
výslednice:

pojistná zásoba 30

plánované maximum 32



133 148 **

ad b)

Určení v korunové hodnotě;
pojistná zásoba 20
plánované maximum 261

D) sklad 5 - odlitky, výkovky

Za roshodující položky byla vybrána B^XSl Cl o

c) s dodávkovým cyklem 30 dnů;
43 8 94, 44 9 26, 35, í°3í> 4, 106 > *»
808, 330, 296, 285, 304, 332, 537

b) s dodávkovým cyklem 90 dnů;
469, 491, 493, 451, 452, 459

čísla;

299, 309, 331,
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ad b)

Dodávkový
cyklus
90 dnů

Časová norma 85 dnů

Pojistná zásoba 30 dnu

Určeni v korunových hodnotách
jest následující;

pojistná zásoba 32

plánované maximum 89
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Komplexní automatizace zakotvená v kapitole operativ¬
ního plánováni přímo navazuje na možnosti
MTZ přímo na samočinném počítači, který by

sestavování plánu
v plném rozsahu

mohl rozhodujícím způsobem postihnout oblasti!

- vlastní plán MřZ rozvrstvený v potřebě přímo na
ného sásobovace , skladovou položku a potřebu na

výrobu příslušné dekády

přísluš-
zadávanou

- sledování stavů, matero zásob dle vytypovaných položek
dle pojistných zásob

- direktivní pokyny k vyobjedňávání materiálu u zásob na

úrovni pojistné zásoby

- sledování výše skladovaných zásob, možnost jejich storen
objednávek v případech převyšujících maximum (normativ)*

Vlastní plán MTZ s přímým řízením nákupu

Podkladem pro vypracování plánu I-TZ byla
varianta výrobního plánu*

definitivní

Soubor potřeby jednicového materiálu pro splení plánu
výroby se přetřídí a seřadí podle vnitropodnikového cení¬
ku materiálu* Současné se provede vyhodnocení potřeby
jednicového materiálu dle výrobků a materiálového sorti¬
mentu. Nedílnou součástí plánu MTZ je i potřeba režij¬
ního materiálu* Obě složky, tj* soubor potřeby jednicové¬
ho materiálu i soubor potřeb režijního materiálu, samo-
čin* počítač vytiskne v tomto rozsahu?

a) dle zadávaných dekád
b) dle příslušných zásobovačů v kumulaci příslušného

sortimentu výroby dle jednotlivých skladových čísel
(dle skladů)o
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Plán nákupu materiálně technických, potřeb a kooperací
se vypočítá snížením souboru materiálové potřeby a zásoby.
Počítač by převzal z paměti inventární stav zásob ve skla™
dech, provedl by korekci tohoto stavu a plánov ný mpříjem
a-výdej materiálu do začátku plánovacího období a konečný
soubor by odečetl přiřazováním od souboru materiálových
potřeb. Tento výpočet se konečně zvýší o normativyksásob,
které mají zůstat ve skladu ke konci plánovaného období®
Současně se u vytypovaných položek, uvedených v předchá¬
zející stati, vloží do paměti hodnoty pojistných zásob
(i v množství). Výsledek je plén nákupu®

Z plénu nákupu vyjme samočinný počítač nejdříve všech¬
ny kooperace, které sestaví dle požadovaných termínů dodá¬
vek a stanoví časový předstih dodávek v souladu s předklá-
dacími lhůtami.

Všechny objednávky samočin. počítač vytiskne, zpracu¬

je do souboru, vytiskne sestavu pro jednotlivé opstřova-
če (zésobovače) a tento soubor zůstane uložen v paměti jako
podklad pro sledování plnění dodávek.

V průběhu plánovacího období samočin. počítač by při¬
jímal všechny informace o došlém materiálu s potvrzením
vstupní kontroly, odečítá a vymazává splněné 'objednávky
v paměti, kontroluje stav skladových položek v rámci
daných limitů pojistných zásob a denně vystavuje;

- sestavu splněných objednávek
- sestavu nesplněných objednávek (zásobovač použije k

urgencím, penalizaci atd®)
-sestavu položek překračujících plánované maximum stavu zá¬

sob (položkově)
- sestavu položek jichž pojistná zásoba klesla pod limit
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činného počítače/

1) Zavést zvláštní režim sledování rozhodujících položek
jednotlivých druhů výrobních zásobo Propočítat pro

každou takovou položku příslušný normativ, stanovit
minimální a maximální zásobu® V základu bude vycháze¬
no z rozboru n® p® Kancelářských strojů Praha (viz
bod 1 - Pojistné zásoby)®

Termín 1® 1® 1968 Zodpovídá; vedoucí zásobování

2) Zajišťovat veškeré dodávky materiálu ve shodě s norma¬

tivem a operativně sledovat jejich spotřebu® Za tím
účelem upravit i doklady operativně technické evidence®

Termín; 31® 10® 1967 Zodpovídá; vedoucí zásobování
návrhy na úpravu dokladů

1® 1® 1968

vlastni zavedení

3) Vytřídit, ve vztahu k plánu r® 1SS8, globální prověrkou
všechny nepotřebné zásoby a stanovit reálný plán je¬
jich likvidace®

Termín; do 30® 9® 1967 Zodpovídá; vedoucí zásobování

4) Zajistit, aby při každé konstrukční, technologické
změně bylo rozhodnuto;

= jak bude naloženo se stávající zásobou materiálu
-as DKPS

Termín; ihned ~ trvale Zodpovídá; vedoucí zásobování
u materiálu

hlavní technolog
u DKPS
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5) Veškeré případy nedodržení dle bodu 4, případné jeho
obcházení a tím způsobení vzniku nepotřebných zásob
nahlašovat neprodleně při zjištění podnikové revisi o

Termín: ihned - trvale Zodpovídá: vedoucí zásobování
u materiálu

hlavní technolog
u I)KPS

6) Za účelem rychlého vyskladnšní materiálu, zajistit
správné vedení indexu skladových čísel a pak o.oplnit
na skladových kartách (ve skladech výrobního materiálu)
údaje o místě uložení materiáluo

Termín: do 31» 10o 1967 Zodpovídá: vedoucí zásobování
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3) Organizace skladů

V zásobovací činnosti jde o to, aby byla plánovitá,
aby zabezpečovala plynuly' výrobní pochod a přitom aby
její agenda byla co nejjednodušší o

Tyto podmínky závisí jak na vlastním uspořádání
zásobovacího orgánu na podniku, tak i na celkových
řídících orgánech podniku, mezi jednotlivými složkami
výrobními a zásobovánímo V celá řídící i výrobní činnosti
nutno dosáhnout pravidelného rytmického chodu a umožňu¬
je bez narušeni zvládnout změny a výkyvyo Zásobovací
praxe na podniku ukazuje, že zvládnout celou agendu
včasného odbavování ve skladech (příjem, výdej), je mošno
jedině takovým metodickým rozdělením práce, které umožní
správné a ekonomické rozdělení práce dle jednotlivých
druhů materiálno

Evidence materiálu

Veškerý skladový materiál jest evidován v kartotékách,
dle jednotlivých opatřovačů a to ústředně v zásobovacím
útvaruo

Při uspořádání kartotéky je vycházeno z jednotlivých
druhů materiálu a celkově možno říci, ze současný stav orga¬
nizace skladu je vhodný® Pro názornost celého skladového
hospodářství poslouží schema (viz příloha o® l)«

Takto centralizovaný typ ryse skladového hospodářství
(tj® bez zahrnutí opatřovačů) odpovídá ekonomickému řízení
a operativnosti®

Pro kompletnost organizace skladů stanovují se tyto
zásady:

1) Veškerý materiál prochází příjmem zásilek, kter,
provádí a zajišťuje hrubou přejímku zásilek®
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2) Ha základě zapsaného dodacího listu v příjmu zásilek,
předává se tento příslušnému příjemci (skladníkovi),
který od příjmu obdrží zboží a za spoluúčasti vstupní
kontroly se provádí jak kvantitativní, tak kvalitativ¬
ní přejímka0
Při zjištěných vadách musí být neprodleně vyhotoven
věrohodný' důkaz v rozsahu organizační směrnice o
reklamačním, řízení o

3) Ha základě provedené přejímky se vyhotovuje v přísluš¬
ném sklade přijímací list, který potvrzuje vstupní
QTK a příslušný skladníko

4) Qpatřovač dostává od skladníkaž
- přijímací list
- protokol o vadách
- zápis o škodách
- převodky

5) Vydávání materiálu

a) sklady vydávají do výrobního procesu materiál, dl®
dekádníeh plánů s přesným určením sortimentu;

b) k řádnému a včasnému přísunu tohoto materiálu slouží
vždy vyhotovená dekádní sestava ze strojní početní
stanice a kopie odběrních štítků;

c) na základě předaných odběrních štítků dispečerským
oddělením z odboru MTZ pro příslušný sklad, provede
skladník vychystání a navezení materiálu na přísluš¬
nou dílnu;

d) výrobní dílna (středisko) převezme zboží (materiál)
a po přepočtení vydá originál odběrního štítku, který
jako příjemce podepíšeo Kopie odběrního lístku, kterou
skladník předá dílně, zůstává na výrobním středisku
pro vlastní evidenci;
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e) za účelem vyloučení té možnosti,, že by materiál nebyl na

skladě, provádí ee v odboru HTZ před předáním kopie
odběrního lístku jeho tzvo uvolnění o

6) náležitosti odběrního lístku;

a) podpis se jmenovkou oprávněného pracovníka k převzetí
výrobního materiálu na výrobním středisku

b) datum převzetí
c) podpis uvolnění z odboru HTZ
d) podpis, jmenovka a datum vystavení odběrního lístku u

materiálu režijní povahy®

Budeme-li abstrahovat ovšem při analýze zásob od rytmu
přítoků a odtoků (dodávek a spotřeby), nemůžeme získat krité~
rium pro ocenění té či oné momentální výše zásobo Ku příkla¬
du se ukazuje, že i relativně malá zásoba by mohla být
ještě menší vzhledem k vzájemné sladěnosti toků, zatímco
relativně vysoká zásoba by mohla být nízká vzhledem
k dynamice tokůo

Účelem zásob je zabezpečit plynulost výroby a spotřeby
v národním hospodářství® Zárukou této plynulosti je možnost
čerpat zdroje ze zásob v momentech potřebyo První omezující
podmínkou je, aby rytmus toků v celéin zásobovacím systému
odpovídal rytmu spotřeby® Jinými slovy - smyslem výroby
i zásobování je spotřeba® Politika řízení zásob musí kdykoliv
být potom zaměřena na takovou regulaci přítoků, aby bylo
možno kdykoliv krýt potřebu® V řízení zásob pak rozhodujeme,
jakými dávkami zboží a v kterých momentech budeme doplňovat
zásobu®

Při úsilí o nejeíektivnější řízení zásob v podniku
je nutno soustředit pozornost především na otázku, jaké
množství zásob máme v souvislosti s budoucí potřebou
udržovat (tzn® kolik a kdy nakoupit®)
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Vzhledem k tomu. že celý systém řízení zásob nutné
vyžaduje pronikavějšího uspožádání již u dodavatelů v rámci
celého národního hospodářství, zavádí se v podniku systém
pojistných zásobo Tímto opatřením se bude čelit tomu, aby
nemohlo dojiti k případům, že by materiálová zásoba kle¬
sla na neúnosnou míru u příslušného skladového čísla bez
povšimnutí. V důsledku toho se zavádí vytypování pojist¬
ných zásob (výše v množství) u jednotlivých skladových čí¬
sel. Pro určení, kterých skladových položek se bude týkat,
bude vycházeno z hloubkového rozboru oběžných prostředků,
který byl zpracován v listopadu r. 1966 n. p. Kancelářské
stroje Praha (Laboratoř výpočtové techniky a organizace IITP),
neb při průzkumu hlavních materiálových skladů bylo vychá¬
zeno z toho, že tato vytypovaná skladová čísla tvoří pře¬
važující podíl příslušného skladu.

Určení rozsahu:

1) sklad So 1 - hutní materiál; tvoří zhruba 1/4- z celkových
výrobních zásob - viz výpočet časové normy
a normativu list 1 a 2, str. 22 v uvedeném
rozboru

2) sklad čo 2 - nakupované dílce elektro. 'viz výpočet časo¬
vé normy a normativu list 1 a 2, stro 25

3) sklad č. 3 - spojovací materiál. Viz časové normy a nor¬
mativu výpočet list 1 a 2, str. 28

4) sklad č. 5 - odlitky, výlisky výkovky. Viz výpočet časo-
vé normy a normativu list 1, str. 31.

U všech výše uvedených skladových položek bude provedeno
dle platných zásad pro stanovení norem, minima určení výše
množství. Pojistná zásoba tvoří reservu, která musí zaji¬
sti vykrytí výroby mezi poslední dodávkou od dodavatele a
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novým příchodem zásobo

Pro veškeré výpočty bude zásadně vycházeno z plénu
zadávané výrobyo

Vlastní sledování pojistných zásob;

- na základě určení výše pojistné zásoby plánovačem v od¬
boru MTZ, provede se vyznačení do hlavní kartotéky (kar¬
ta zajišíovaci a uvolňovací)

- vlastní vyznačení výše pojistné zásoby se vyznačí ve
stop termínu do skladových reglet

- strojní početní stanice provede zatřídění těchto pojist¬
ných zásob a měsíčně při zpracování reglet bude mechanic¬
kým způsobem u salda položky uvedena pojistná zásoba®

- při kontrole reglet v útvaru MTZ upozorňuje odpisovačka
plánovačku MTZ na položky, u kterých dochází k těsnosti
při hranici pojistné zásoby, či stav zásob je pod stano¬
veným pojistným stavem

- běžně při provádění zápisu na skladové kartě, odpisovač¬
ka sleduje stav u vybraných druhů, s pojistnou zásobou
a avisuje příslušného opatřované o situaci®

ZÁVĚR;

Teprve na základě prováděných opatření v celém národ¬
ním hospodářství (makro - řízení) v rámci vytváření řádné
sladěnosti (optimalizace) všech výrobních odvětví, které
očekáváme v konečném řešení do r® 1969, bude přikročeno
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fc použití matematických metod při řízení zásob v našem
podniku a to v kritériu modelů dynamických, Bi a použitím
po čtu pravděpodobnosti.

Podrobnější rozbor modelů teorie zásob ukazuje, se
vlastním jádrem problému není již výš© zásob, nýbrž
0 p 'c 1 ° 6 1 n 1 nákupní o t r a t e g i ©_«

Otázka, "jak vysoké nají býti optimální zásoby" se
postupně bude měnit na otázku "jak s® má nakupovat, resp.
vvrábět, aby celkové náklady byly optimální”o
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4) nXvhh Sečení

SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Návrh řešeni skladového hospodářství v n. p. Děčínské

strojírny při roční výrobě 4 000 vysokozdvižných vozíků

Uspořádání skladového hospodářství při zvýšené roční
výrobě 4 000 vysokozdvižných vozíků9 rozdělené do závodu
Děčín a přidruženého závodu, bude řešeno z těchto hledisek:

1) Skladba potřeby materiálu v obou závodech
2) Zvýšení využití skladovacích ploch
3) Zajištění plné mechanizace při skladování materiálu
4) Využití paletizace při skladování

Rozdělení sklad * prostorů dle základních materiálových
skupin při výrobě vysokozdvižných vozíků:

!• Sklad surovin A: 1) Hutní materiál tyčový a pásový
2) Hutní materiál tabulový

1). Odlitky j. výkovky p výliskyII. Sklad surovin B:

lil. Sklad nakupovaných
výrobků A: 1) Spojovací materiál

IV® Sklad nakupovaných
výrobků B: 1) Elektroinstal. materiál

Vo Sklad ohemických mate¬
riálů: 1} Barvy a laky

2) Olejep tukyř tekutá paliva
3) Technické plyny
4) Kyseliny spod.

1) Nářadí a nástroje
2) Ěezivo
3) Odpadový materiál
4) Kotové výrobky
5) Náhradní díly

VI o Ostatní sklady
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Mechanizační prostředky a manipulační jednotky, použité
při skladování materiálu

6) Regály příhradové7). Palety ohradové 800x600x400
8) Palety prosté 1200x800
9) Bedny stohovací skosené10)Osto spec* palety a bedny

1) Jeřáby motorové
2) Regálové zakladače
3) Stohovací jeřáby
4) Vysokozdvižné vozíky
5) Plošinové vozíky

Popis skladového hospodářství v závodě Děčín

Io Sklad surovin A

(hutní materiál tyčový, pásový a tabulový)
Sklad bude umístěn ve stávajícím objektu* Oproti dosavad¬
nímu stavu budou provedena následující zlepšení při skla¬
dováni a manipulaci*

1) Zavedení plnění a odběru tyčového materiálu pomoci
stohovacího jeřábu s přidav* zařízením pro tyčový
materiál*

2) Pásový materiál ve svitcích bude skladován v příhra¬
dových regálech na prostých paletách* Plnění a odběr
bude prováděn vysokozdvižným vozíkem*

3) Hutní materiál tabulový bude skladován následovně-
e) Skladovací plocha s věžovým jeřábem (bude vybu¬

dována vedle objektu stávající dělírny)®
Zde budou skladovány následující materiály;
1) Ocelové plechy tlustá (budou skladovány v polo¬

ze vodorovné - ukládání a odběr bude prováděn
mostovým jeřábem pomocí přípravku s magnetem
nabo přípravku s háky a řetězy o

2) Tyčový materiál velkých průměrů (ukládání a
odběr bude prováděn mostovým jeřábem pomocí
spec* kleštových přípravků)*

b) Stávající hala skladu hutního materiálu*
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Zde budou skladovány:

1) Plechy z barevných kovů v poloze svislé -

odebírány a ukládány budou ručně vzhledem
k jejich malému množství*

2) Ocelové plechy tenké (budou skladovány v po¬

loze vodorovné - ukládání a odběr bude prováděn
mostovým jeřábem pomocí přípravku s přísavkami
nebe magnetem)0

II* Sklad surovin B

(Odlitky3 výkovky9 výlisky)
Tento materiál bude skladován jednak v stávajícím
objektu skladu odlitků (odlitky, výkovky a výlisky
menších rozměrů - budou skladovány v příhradových
(gravitačních) regálech v paletách - plnění a odběr
bude prováděn regálovými zakladači s teleskop* stolem),
a na zastřešené sklad* ploše (odlitky, velkých rozměrů
- budou skladovány bučí volně ložené nebo na prostých
peletách - ukládání a odběr bude prováděn bu5 mostovým
jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkei$>

lilo Sklad nakupovaných výrobků A

(Spojovací materiál)

Tento materiál bude skladován ve stávajícím skladu spo¬

jovacího materiálu v regálech dosavadním způsobem tj*
ručně*

IV* Sklad nakupovaných výrobků B

(Elektroinstal* materiál)

Tyto výrobky budou též skladovány ve stávajícím skladu
elektromateriálu v regálech dosavadním způsobenu
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Vo Sklad chemických materiálů

a) Barvy, laky budou skladovány v nově vybudovaném ty¬
povém skladu (dle Ktvoprojekty)•

b) Oleje § tuky a tekutá paliv© budou skladovány v tom¬
též typovém skladu v sudech na paletách odděleně «

navážení a odběr bude prováděn vysokozdvižným vozí-
kom*

c) Technické plyny2 kyslík © kysličník uhličitý budou
skladovány ve stávajícím skladu plynůg který je nově
vybudován*

d) Kyseliny9 jedy a podobné chemikálie budou skladovány
v nově vybudovaném skladu (dle Kovoprojekty) odděleně
od barev © hořlavin*

YI© Ostatní sklady

a) Nářadí a nástroje (stávající sklad)
b) Řezivo (stávající sklad)
c) Odpadový materiál bude skladován na skladové ploše9

která bude nove vybudována dle projektu Děčínských
strojíren* Třískový odpad bude ukládán do válcových
nádob zabudovaných pod úrovní sklad* plochy*
Kusový odpad (po řezání9 stříhání s vypalování) bude
skladován na téže ploše ve stávajících plechových
korytech, uložených též pod úrovní sklad* plochy*
Ka téže ploše bude též skladován odpadový papír,
který bude z nájezdové rampy ukládán do připraveného
valníku se stěnami z drátěného pletiva©

d) Hotové výrobky
1) Dílce a sestavy pro montáž a sváření budou skla¬

dovány v dílenských meziskladech* Mezisklad na
montáži bude vybaven novými příhradovými regály
s regálovými zakledači*

2) Hotové vysokozdvižné vozíky budou skladovány v



167 -

prostorách bývalého pobočného závodu 03 v Dě¬
číně Io

«) Náhradní díly
Veškeré náhradní díly budou po vyrobení převáženy do
opravárenského závodu v Chlumci nad Cidlinou* kde
budou skladovány*

Zvýšení využiti skladových prostori a ploch

Při projektování nových skladových prostorů © ploch
nebo při jejich rekonstrukci bude hlavním požadavkem zvý~
šení využití skladovacích ploch* které bude realizováno
následujícími opatřeními:
1) Zvýšení skladovací výšky®
2) Objemové s vanové využití manipulačních jednotek (palet*

beden* přepravek a pod*)*
3) Objemové využití skladovacích zařízení (regálů* stohů a

pod •)*
4) Používáni dvouřadových příhradových regálů (úspora plochy

uliček mezi regály)*

Organizace práce n© příjmových* expedičních a ostatních
pomocných plochách

A) Příjmová plochy

1) Rampy pro příjem zboží
Budou používány: stávající rampa u železniční vlečky9
stávající rampa pro vykládání nákladních automobilů
v prostoru příjmu zboží* stávající rampa u skladu
plynů pro vykládání lahví® Nová rampa bude vybudo¬
vána na skládce odpadového materiálu (pro ukládání
odpadu papíru)*

2) Odstavné plochy pro vyložený materiál připravený
k přejímce - budou používány plochy stávajících ramp*
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které jsou dostatečně dimensovény i pro tuto Činnost.
Dále to budou přímo k tomu určená plochy v jednotli¬
vých skladech.

3) Plochy pro přejímací operace (tj. kontrola množství
a kvality, rozbalení s pod.) bude prováděné bučí na

odstavných plochách pro vyložený materiál nebo přímo
v jednotlivých skladech na plochách k tomu určených.

B) Expediční plechy

1) Plochy pro vyskladněný materiál
K tomuto budou v jednotlivých skladech též vyhrazeny
určitá plochy,, které budou poměrně nelé, vzhledem k
plynulosti vyskladňování materiálu do výroby. Pro
expedici náhradních dílů budou tyto plochy přímo
v oddělení expedice. Pro hotové vysokozdvižné vozíky'
budou tyto plochy urieny v bývalém pobočném závodě 03
V Děčíně I.

2) Plochy pro expediční operace (t.j. kontrola množství
o kvality; plnění do polet, beden kontejnerů; balení
apod.)
V jednotlivých skladech budou k těmto operacím sloužit
plochy pro vyskladněný materiál. Pro expedici náhrad¬
ních dílů budou tyto plochy určeny přímo v oddělení
expedice. Pro hotové vysokozdvižné vozíky' budou tyto
plochy buš přímo ns určeném úseku nádvoří závodu
(v případě balení do beden) nebo přímo v expedici
f.v případě odesílání vozíků bez obalu (beden) crimo
na vagonech) nebo na rampě pro nakládání vozíku na
nákladní automobily.

3) Plochy ramp pro expedici
Rampy jsou společné jak pro expedici, tak i pro příjem
zboží (rampa u železniční vlečky a rampa pro nakládání
vozíků na nákladní automobily.



« 169 “

G) Ostatní pomocné plochy

1) Plochy pro skladování manipulačních jednotek (palety
beden a podobně) - tyto plochy budou určeny pouze pro

díly beden na balení vysokozdvižných vozíku* Pro pe~
letys přepravní bedny apod* není s těmito plochami po¬
čítáno ~ uvažuje se plným využitím těchto manipulačních
jednotek pří přepravě materiálu*

2) Odstavné plochy pro dopravní a manipulační zařízení
(vozíky a podobně) — bude dále používáno stávajících
ploch v nabíjecích stanicích a v prostoru garáží*

3} Plochy pro údržbu a běžné opravy dopravních a manipu¬
lačních zařízení a manipulačních jednotek - bude dále
používáno stávajících ploch v dílně údržby vysokozdviž¬
ných vozíků*

4) Plochy pro nabíjecí stanici akumulátorových vozíků -
bude používáno dále stávajících nabíjecích stanice v
prostoru dílny údržby vysokozdvižných vozíků a v pro¬
storu garáží*

5) Plocha pro skladový dispečink - řízení skladového
provozu se bude dále provádět centrálně z oddělení
MTZ skladovým dispečerem*

Závěrečná část

Modernizací a mechanizací stávajících skladů* výstav-
bou zastřešené skladové plochy pro hutní materiál opatřené
mostovým jeřábem, výstavbou typového skladu s jednotlivými
odděleními pro

a) barvy, laky
b) oleje j, tuky a tekutá paliva
e) kyseliny* jedy a podobné chemikálie
a výstavbou skladovací plochy pro odpadový materiál budou
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v podstatě splněny předpoklady pro zajištění "ádného skla¬
dování sortimentu materiálu, potřebného k výrobě 4 000
vysokozdvižných vozíků ročně (podílu výroby, prováděné v zá¬
vodě Děčín)o

Mavrhované řešení uspořádání skladového hospodářství
v závodě Děčín vyhovuje požadavkům a kritériím po stránkách
produktivity práce, materiálového toku závodu, hospodárnosti
skladování, nakládky, vykládky, dopravy a řízení skladového
hospodářství»

Způsoby skladování, příjmu, expedice a dopravy byly
stanoveny s ohledem na minimální nároky ne investiční ná¬
klady, plné využití stávajících skladových ploch, dopravních
a manipulačních zařízení a manipulačních jednotek a zavede¬
ní paletizace v maximálním rozsahu v daných podmínkách zá-
vodu®

. Ěeáení uvažuje s decentralizací skladů z důvodů za¬
jištění vyšší pohotovosti expedice, na které závisí chcd
s plynulost výroby a z důvodu menších nároků no organizaci
celého skladového hospodářství®

Jedním ze zásadních požadavků na organizaci ve skladech
je umísťování zboží podle zásad hospodárnosti* které je zá¬
vislé na následujících ukazatelích:
1} velikosti obratu
2) částosti odběru
3) objemem a váhou zásoby
4) sezonnosti obratu®

Tyto hlavní ukazatelé tvoří podmínky pro nejhospodárnější
uspořádání materiálového toku® Jednotlivé materiálové po-
ložky musí být dle těchto ukazatelů dále nebo blíže k příj¬
movým či expedičním plochám nebe k hlavním dopravním cestám®
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Pii zpracování řešení uspořádání skladového hos¬
podářství bylo přihlíženo k zajištění bezpečnosti a
hygieny práce a dosažení minimálních požadavků no tě-
lesnou námahu při manipulaci s materiálem.

Vyřešeni uspořádání skladového hospodářství v uva¬
žovaném přidruženém závodě se bude řídit požadavky a
nároky, které jsou uplatněny při řešení uspořádání v zá¬
vode Děčín.
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Pracovní vztahy, hygiena práce& sociální vztahy a odměňování

Emancipace člověka v průmyslové civilizaci je tak zá¬
važným problémem9 že bez jeho vyřešení se žádná moderní
společnost neobejde. Jedinec, jeho život a vývoj je v mno¬
ha směrech limitován technikou a technologickou úrovní vý¬
roby, metodami jejího řízení apod.

Dnes klademe otázky, jak nejlépe hospodařit a fyzickým
a intelektuálním potencionálem existujících a budoucích
pracovních sil, jak vytvoříme podmínky růstu bohatství spo-
Xečnosti a jednotlivců* aby život těch* kteří je vytvářejí,
měly optimální podmínky.

I. Zhodnocení situace

V rámci vytváření optimálních pracovních a sociál¬
ních podmínek pro pracující našeho podniku, byla usku¬
tečněna celé řada opatření, která značně ovlivnila psy¬

chologii pracovníků* Vleklý problém vhodného prostoru
šaten a umýváren se podařilo velmi vhodným způsobem vy¬
řešit. Tím byla značně posílena důvěra v rychlém řešení.
Neméně důležitá opatření pro pracující byla ve směru
zpříjemnění pracovišť. Bozsáhlé komplexy provozů byly
vymalovány pastelovými barvami, byla provedena na vy¬
braných pracovištích účinná větrání.

Zvláštní péče bylo věnována bezpečnosti a ochraně
zdraví pracujících. Bylo to především ve směru označení
dopravních tras, minimálního přísunu materiálu na pra¬
coviště, nátěru strojů, instalováním chladniček na po¬
traviny* občerstvovacích sifonových stanic s pod.

Velká péče byla věnována ve směru odstranění namá¬
havé fyzické práce. Kamenové zvedáky, posuvné montážní
vozíky, rozvoj paletizace při technologii, průtoku ma-
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teriálů a polotovarů, to vše mělo podstatný vliv na
psychologii pracujících-

Zvláší významná byla opatření ve směru modernizace
přípravků, především nahrazení mechanického upínání
pneumatickým, zavedeny otočné přípravky epod.

Telai vhodné bylo i urbanistické řešení venkovních
prostorů*. Rozsáhlé parkové úpravy, v četně zelených pásů
působí příznivým Gojmem. Provedená fasáda budov podtrhla
pak. význam prostředí, v němž žijeme-

2. Směry dalšího zlepšení pracovních podmínek a prostředí
2.1 V rámci přesunu provozu 03 do hlavního závodu za=

jistit:
a) rozšíření šaten a sociálního zařízení, s ohledem

na zvýšení stavu pracovníků v hlavním závodě.
Použít prostorů po trafostanici a kompresorovně
v hlavní budově,

b) provést řádné rozmístění pracovníků z provozu 03
ns pracovištích hlavního závodu podle kvalifikace,
pracovní morálky a osobních vlastností každého
pracovníka.

2.2 Při budování nových sociálních zařízení u výrobních
hal vybudovat kanceláře pro pracovníky řídící výrobu
a tím vytvořit podmínky ke zlepšení řídící práce,
zejména moderními řídícími prostředky (rozhlas,
průmyslová televize, sledovací panely spod.). Uvolně¬
ná pracoviště využít pro technický úsek, zejména
technicko-organizační rozvoj.

2.3 V prostorech kolem závodního klubu vybudovat sportov¬
ní areál-
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204 Vybudovat novou vstupní budovu do podniku pro
umístění strážnice9 osobního oddělenís zaměstna¬
neckého útvaru* Účelně a architektonicky řešit
vstup a příjezd do podniku*

205 Pětipodlažní administrativní budovu zvýšit o jedno
poschodí ve skleněném převedení pro potřebu kon¬
strukce s jednací místnosti odbytu* úsporným nočním
osvětlením tohoto poschodí zdůraznit siluetu hlavní
budovy*

2*6 V prostorách kolem hal budovat parková zákoutí0
která budou sloužit jako oddychové prostory v let¬
ním období v době pracovních přestávek*

3o Další opatření ve směru zlepšování sociálních vztahů
v podniku a pracovního prostředí

3»1 Na základě architektonického návrhu zajistit vy-

malování výrobního střediska zámečny a montáže*

3*2 Vybudovat prodejní kiosky pro rychlost, pohotovost
v obsluze pracujících o to v prostorách;
a) montáže

b) obrobny
c) administrativní budovy
Vhodnou skladbou sortimentu a jeho množstvím plně
uspokojovat požadavky pracujících na občerstvení„
které musí být průběžnép včetně jeho zajištění při
odpoledních směnách*

3*3 Ve směru závodního stravování
e) v závodní kuchyni trvale pečovat o kvalitu teplé

stravy9 včetně zajištění při odpoledních směnách*
b) zajistit trvalý provoz pevných automatů na po¬

traviny a cigarety a vyřešit jejich nejúčelnější
umístění*
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c) vybudovat automaty pro teplá i studené nápoje®
3*4 % umožnění nákupu pracujících do tašky

Reorganizovat závodní prodejnu ve směru prodeje ši¬
rokého sortimentu a tím uspořit volný Čas zaměstna¬
ným ženám* Tyto nákupy připravit v průběhů pracovní
doby pracujícím, na základě písemných požadavků tak*
aby si je při odchodu ze závodu mohli vyzvednout*
V případě většího nákupu umožnit rozvoz do bytu za
řežijní poplatek závodním dopravním prostředkem*

3*5 V rozšiřování různých služeb pro pracující

a) bezplatné - vybudovat svépomocnou dílnu pro auto~
mobilisty

- vybudovat umývárnu aut* opatřenou
tlakovým vzduchem do pneumatik

- rozšířit parkoviště osobních aut u zá~
vodu*

b) za úhradu - zřídit v závodě služby kadeřnické,
holičství* pedikúru apod*

- zřídit žehlírnu prádla rozšířit prá¬
delnu

- zřídit půjčovnu nářadí pro různé údrž-
bářské práce v bytech pracovníků za

stanovený poplatek
- umožnit pracovníkům za určitý poplatek

zapůjčení stanů a jiného sportovního
vybavení*

3*6 Zlepšit vybavení umýváren a to;

- vybudováním vhodného bazénu v krytých šatnách
- vybudováním sauny
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3o7 Vylepšení hy, ienického z:iízení a to ve směru

- denního důkladného úklidu
- zvýšit množství aC
- rozšířit vybavení umyvadly a ostatním hygienickým

materiálem (tekuté mýdlo9 toaletní papír- osušova-
če apod.)

3oS Ve směru rekreace pracujících

- vybudovat v prostorách ZK areál sportovních hřiší,
- v letním rekreačním táboře "Staré Splavy" zajistit

ve spolupráci se ZV ROH vybudování restauračního
zařízení (jednoposchoSová budova s vyhlídkovou
terasou)

- rozšířit kapacitu tábora výstavbou dalších 4 dřevě¬
ných chat

~ zhotovit skluzavky co vody
- sledovat možnost výměny letního rekreačního stře¬

diska "Kytlice” za zimní rekreační středisko
- lesní chatu ve "Mlýnech” vybavit lépe vnitrním

zařízením
* za výhodných podmínek pro pracující provádět výmě¬

nou rekreaci (dětí i dospělých) s podniky v zahra¬
ničí

- rozšířit zájezdy do zahraničí podnikovým autokarem*

3.9 Ve směru sníženi fyzické námahy a jejího odstraňová¬

ní na minimum

a) na základě detailních studií pracovních úkonů sou¬

stavně zlepšovat uspořádání pracoviší. a to*
- nejúčelnější rozmístění stanoviště pracovníka9

odkládacích ploch o provozních pomůcek;
- vybavovat pracoviště novými typy vysoce pro¬

duktivních obráběcích strojů: programově řízenét
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jednoúčelové stroje9 automaty9 poloautomaty
apod* ;

- jednotlivá pracoviště vytavit jeřáby0 elektric¬
kými nebo pneumatickými zvedáky, mechanickými
či pneumatickými upínáči s závěsným nářadím;

- ruční pracoviště vybavovat nářadím s tvarový¬
mi rukojeími*

bj zajišťovat optimální klimatické podmínky postupně
na všech pracovištích v podniku.

3*IQ Ve směru přijímání a rozmisťování zaměstnanců

a) vypracovat s, zavést účelný jednotný postup při
nástupu nových zaměstnanců (včetně postupového
diagramu);

b) vydat pokyny, jak postupovat při uvádění nových
zaměstnanců na pracoviště (podávání potřebných
informací, seznámení s přeci a se spolupra¬
covníky atcL);

c) vydat zvláštní informační brožury pro nové za¬
městnance ;

d) stanovit u Kterých pracovních míst a funkcí ©
jakým způsobem se má provádět soustavný výcvik
nebo zapracování nových zaměstnanců a vypracovat
příslušnf5 pokyny;

e) zajistit sledování vývoje 3 zapojení nového za¬
městnance včetně návrhu na opatření.

3.11 V rámci rozvoje výrobní základny

a) rozpracovat studii další potřeby pracovníků: na
základě provedení optimalizace výrob, programu
pro léta 1968 až 1975 vycházejíc z reprezentanta
podnikového výrobku, vozíku DVHa! 25229 podle pro'
fesí a pracovní třídy;
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b) provádět volný nábor pracovníka všemi vhodnými
formami (inserce, letáky opod«)i

c) vzhledem k napjaté bilanční situaci v pracovních
silách na našem okrese, dotovat vysoce kvalifiko¬
vané odborníky v rámci jejich získání pro podnik
náborovým příspěvkem ve výši:
1/ Kčs 2 0001- obor strojní zámečník,, náetrojař,

lakýrník a další profese ý a kva~
lifikoční třídou od 6 TKK výše;

2/ Kčs 5 000,- obor horizontka?ř soustružník,
brusič od 6 tř<s TKK výše,

3/ pracovníkům vrátivším se z vojenské základní
služby poskytnout jednorázové příspěvky:
a) 5o kvalifikační třo - Kčs 500,-
b) 6o kvalifikační třo - Kčs 600,-

d) vytvářet optimální podmínky jak technické, tak i
sociální v učňovském středisku podniku• Zamořit
se na získávání maximálního počtu učňů v potřebných
profesích a takto zajistit potřebný přísun kvali¬
fikovaných pracovníků z vlastních zdro jů *

e) zajistit družstevní či podnikovou stabilizační
výstavbu bytů a to;
1/15 bytů podnikovou stabilizační výstavbou
2/úprava provozovny 03 získat 12 bytů
3/družstevní výstavbou 24 bytů

f) zaškolování u pracovníků, kteří ve strojírenské
profesi dosud nepracovali:
- vybudovat zaškolovací středisko a určenou dobou

zácviku podle profesí a kvalifikační třídyo
g) získat pracovníka pro psychologickou a sociální

práci v podniku
h) zajistit vybudováni;

• lakovny
- galvanizovny
- nové ozubárny
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i) dokončit výstavbu trafostanice, korapresovny a

dílny elektroúdržbyo
j) zreorganizovat systém pravidelných lékařských

prohlídek9 zvláště pak u pracujících na rizi¬
kových pracovištích®

k) vzhledem k tomu, ze nynější soustava základních
mezd je v řadě směrů formální3 zbytečně složitá*,
neodpovídající pro hodnocení kvalifikační práce*,
provést:
- zaměřit se na správné diferencování výplat po¬

dílů za hospodářské výsledky podniku
- pracoviště jednicového charakteru, která jsou

proplácena časovou mzdou s prémií9 převést na

úkolovou mzdu

- provádět opatření k docílení správné diferenciace
v odměňování pracovníků v jednotlivých pracovních
a kvalifikačních třídách

- v otázce hmotné zainteresovanosti TH pracovní-
ků vytvořit předpoklady arc správné ohodnocení
odpovědnosti vedoucích pracovníků a vědeckých
pracovníků®

V rámci rozvoje socialistické soutěže zaměřit
další rozvoj:
- zkvalitnění činnosti BSP se zamořením ke kon¬

krétnějším typům soutěže a zlepšení soudružských
vztahů členů kolektivů

- rozšíření soutěže o zvýšení kvality odváděné pra-

ce

- pořádání aktivů vyznamenaných a vynikajících
pracovníků za účelem výměny zkušeností

- rozšiřovat pravomoc mistrů a vedoucích pracovníků
v otázkách přímé odměny v rámci socialistické
soutěže formou finančních poukázek® Za účelem
výměny zkušeností provádět výměnné exkurse s do¬
cílením družby s kolektivy BSP z HDR.
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m) opatřit jednotné pracovní oblečení pracovníků
podniku 3 barevným rozlišením podle středisek*
kategorií pracovníků a důležitých funkcí*

3o 12 V i^ámei péče o pracující dále prohlubovat spojení
mezi podnikem a pracovníkem:

&) u příležitosti všech výročí v zaměstnání
- po 5 lstech dopis "Uznání"
- po* 10 letech "Věcná odměna"
• po 15 letech "Věcná odměna" nebo rekreace
- po 20 letech "Věcné odměna a hodinky s věno¬

váním"
- po 25 letech "Věcná odměna a věrnostní finanční

odměna"
- po 35 letech "Věcná odměna a věrnostní financi'.!

odměna"
- po 40 letech "Věcná odměna a věrnostní finanční

odměna"

b) při odchodu do důchodu:

dopis "Uznání za práci* věcná odměna" s přihlédnu¬
tím k počtu odpracovaných let v závodě®

c) pro naše důchodce uspořádat každoročně schůzky*
spojené s pohoštěním* prohlídkou podniku a zá¬
jezdem podnikovým autokarem®

3*13 V rámci podchycení historie podniku

Zpracovat kroniku podniku od jeho založení a tuto
pravidelně doplňovat•

3.14 Ve spolupráci s MNY poskytovat pomoc mateřské škola

a jeslím (Kamenická ul.)

Zajistit trvale kapacitu 12 míst pro děti našich
pracovníků®
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3o 15 Pro informaci pracovníků a získání přehledu o jejich
názorech o podniku:

a) uspořádáme v závodě anketu, co navrhují pracující
pro zlepšení pracovního prostředí;

b) provádět porady o podnikové politice jako pro¬
středek ke sjednocování názorů lidí a jejich
informací;

c) technický zpravodaj přebudovat na formu podnikové
revue ~ uvádět kladná jevy ze života podniku*
Představovat nejlepší pracovníky podniku* Ovlivňo¬
vat vztahy lidí k podniku i veřejné mínění o podni¬
ku*

3*16 Na základě postupující vědeckotechnické revoluce

zajistit další rozvoj zvyšování kvalifikace pra¬

covníků a přípravu kádrů* Postupně uskutečnit:

a) kursy technického minima -

pro ženy kategorie D - pro 50 - 60 pracovnic
ročně

pro nové pracovníky - nástupní školení v rozsahu:

pro kvalifikované pracovní¬
ky - 10 hodin
pro nekvalifikované pracovní¬
ky « £5 hodin

ihned po nástupu jako periodicita (seznámení s pro¬
vozem 9jeho organizací, zásadami řízení§ oběhem do¬
kladu, způsobem jejich splňování atá»). S ohledem
na tento způsob školení zajistit jednotný nástup
pracovníku k určitým termínům, kupř* ke každému
15o nebo 30* dni v měsíci apod*

b) jednoroční kursy na výuční listy pro pracovníky
starší 18 letg \četně složení závěrečných zkoušek:
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strojní zámečník - pro cca 15 pracovníků ročně
soustručník kovů — pro cca 15 pracovníků ročně

c) školení řidičů motorových vozidel;
pro řidiče III. třídy - 8 - 10 pracovníků ročně
kurs řidičů motorických vozíků pro vlastní provozZSP, rozsah 40 - 60 hodin pro 8-12 pracovníků
ročně.

d) školení o bezpečnosti při práci
“ nástupní školení provádí bezpečnostní technik
- školení vedoucích pracovníků - periodická - sezná¬

mení s novými poznatky s uplatňováním zákonů o
bezpečnosti při práci, regresních opatřeních ap„e) jazykové kursy

němčina - 31etý s účastí 10 - 15 pracovníků v jednom
ročníku;

angličtina - kombinované studium pro sicolu kádrových
rezerv, dokončit přerušený kurs angličtiny
pomocí intenzivního studia včetně závě¬
rečných zkoušek; zajistit další běhy;f) k přípravě vybraných hospodářských pracovníků pro

důležité funkce, zajistit tříletou školu kádrových
rezerv v tomto rozsahu:
1. ročník - 2 semestry - vyrovnání získaných vědo¬

mostí a teoretických znalostí, nové
poznatky z oblasti humanizace, i«L, po¬
litické ekonomie a filosofie;

2. ročník - 2 semestry - úvodní srovnání a nové
poznatky a zkušenosti z oblasti nové
techniky, ekonomiky výroby a organizace,
pokračování a závěrečné zkoušky včetně
vypracování práce podle zadání;3o ročník — 2 semestry - individuální studium podle
určení pro funkce - zařazení pracovníků
(jako asistenti nebo zástupci vedoucích);
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studium tématických celků a zpracování
srovnání podle zadání 3 aplikací na urče¬
ný U3ekj; každý semestr zakončit kvalifi¬
kační zkouškou*

h) cyklické školení pro hospodářské pracovníky k otázkám
nové organizace řízení ©pod*, formou individuálního
studia a konzultace, zpracování písemných prací z jed¬
notlivých částí podle zadání © s aplikací na podmínky
podniku a konzultace prací před určenou komisí;

i) jedenkrát měsíčně jednodenní přednášky s uzavřenou
tématikou pro vedoucí pracovníky podniku.* spojení s
diskusí a zá.věry na opatření na využití v podniku;

j) kurs seřizovačů - rozsah 50 - 70 hodin;
k) zajistit v průběhu roku periodické skolení jeřábníků0

vazačů* výtahářů;
l) zajistit školení a kvalifikační zkoušky do vyšší tří¬

dy podle TKK pro 45 pracovník! ročně;
m) provést výběr pracovníků kádrových rezerv na Slnkce

mistrů a zajistit jejich přípravu formou školení*

3»17 Zajištění mechanizace osobní evidence

Za účelem rychlého získání různých státistických
přehledů a hlášení o pracujících našeho podniku* dále
pře výchovu kádrů a plánování pracovních sils zpracovat
mechanizaci osobní evidence pomocí děrnoštítkové sousta"
vy ARITMA na děrných štítcích* Strojní početní stanice
bude vyhotovovat podle programu štítkového zpracování
zakotveného v projektu mechanizace osobní evidence
veškeré potřebné sestavy pro statistické přehledy a hlá¬
šení* Držitelem kmenové kartotéky osobních štítků je
odbor výchovy kádrů, kteiý odpovídá za jejich udržování*
Á) U všech pracovníků se budou sledovat tyto údaje,

evidenční číslo, středisko, pracoviště, kvalifikace*
zařazení,kvalifikační skutečnost, pohlaví, vzdělání,
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zaměstnání, povolání, data narození, vzdálenost
bydliště, data nástupu, národnost, stav, počet dě¬
tí, změněná pracovní schopnost, důchodce, znalost
jazyků o

evidenční číslo - 4 místa
středisko ~ 3 místa

pracoviště — 4 místa
kvalifikační zařazení - 3 místa

kvalifikační třída
oKtiísčaní charakteru zařazení

U kategorie

1

2

3

4

5

6

3 a

ITA pracovníci
o .. „. A pracovníci
..... jednicoví pracovníci
..... režijní dělníci
..... kategorie POP
..... kategorie KČ
4 (jednicoví a režijní dělnici)

označit prozatímní třídu TKK na druhém místě kvalifi¬
kačního zařazení "1" (např. 316 nebo 415). Seznam
pracovníků majících prozatímní třídu dodá před vy
plněním formulářů do osobního oddělení s. Bylák.
=> kvalifikační skutečnost - 1 místo

1 ..... splňuje praxi i vzdělání
2 ..... splňuje vzdělání
3 ..... splňuje praxi
4 ..... nesplňuje nic

- pohlaví - 1 místo

1 .... o muž

2 ..... žena

- vzdělání - 5 míst
základní

střední a odborně

vysokoškolské

V
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sákladní střední a odborná
0 ,i, má 10 m. škola technického charakteru
1 *•„ nemá 20 *»o škola ekonomického charakteru

30 ... úplná středoškolské vzdělání
40 strojírenský institut
50 *„* podniková technická škola
60 B*o střední škola pro pracující
70 o * a pětileté souvislé studium

vysokoškolské

10 * o„ VŠ technického charakteru

20 V S' ekonomického charakteru

30 •«» ostatní VŠ

Tyto klíče lze po dohodě s oddělením pro výchovu kádrů
libovolně rozšířit.

- zaměstnání - 4 místa

Dělnici ~ strojírenská výroby (základní strojírenská
výroba TKK ~ MTS a MVS 1S59

3 p s* o o o a
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Dělníci ostatní (průběžná povolání TES - 1959)
0 0 0 9

O

ITA pracovníci (výnos č© 6/61 - MYS 1961)
o o « o1- 7
- Povolání - 5 míst

Dělníci (Sbírka zákonů Č3SR 84/39 - 17 o VIII * 1965)
ITA pracovníci (Potřeba absolventů V§ a 80S - formulář
K 5)

- Datum narosím! - 6 míst
o o o o ©o

den

měsíc

rok

- vzdálenost bydliště - 2 místa
~5* -10 , -15? -20 knij, více (99)

~ datum nástupu ~ 6 míst

den

měsíc

rok

o o o o o o

národnost - 1 místo
1 o o e česká
2 «, 0 o slovenská

3 o o o německá
4 o » o polská
5 o <, o ma&arská

stav - 1 místo

6© o o ruská

S o o

9 O o

10 o o

o rumunská

o bulharská
o PRJ

o ostatní

1

2

3

4

ženatý, vdaná
svobodný (á)
rozvedený (á)
vdovec s vdovao o o



Počet dětí ” 1 místo

změněná pracovní schopnost - 1 místo
O o o o nemá

X o c o ms

důchodce - 1 místo

1 o o • nad 65 let, nekrácený důchod (do 600,-Kčs)
2 „ • 0 starobní důchodci na brigádě (nax» 120 respo

60 dnů ročně)
3 o o o částečný invalidní důchod
4ooo plný invalidní důchod
5 o o o úrazový důchod

znalost jazyků - 6 míst
o O o O O O

ostatní 0 nezná

španělština 1 zná aktivně
řraneouština 3 zná pasivně
němčina

angličtina
ruština

ostatní možno rozvést riapřo následujícím klíčem
1 o o o maďarština 5 o o o jiný evropský jazyk
2 o o o polština 6 o o o arabština
3 o o o bulharština 7 o „ » jiný asijský jazyk
4 o o o rumunština

zvláštní způsobilost
1 o o o řidičský průkaz
2 o o o druhá kvalifikace

Hodnocení a tajný klíč k dispozici pouze pracovníkům
zamést® odboru

zařazení do kádrový rezerv

® o o náměstek 3 o

védo útvaru 4

o o skupinář
mistr

1

2 O O o o o c
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Jelikož není kapacita štítku těmito údaji vyčerpána,
je možné sledované údaje rozšířit* Mechanizace vy¬
chází z dosavadního systému osobní evidence a souěasně
využívá soupisu pracovníků na raznicích ARITMA R III*

B) Vzhledem k jednotnosti evidence bude vyhotovena jedna
kmenová kartotéka osobních štítků, jejímž držitelem bu¬
de odbor výchovy kádrů* Tato kartotéka bude k vůli snad¬
né orientaci seřazena podle nákladových středisek a

uvnitř nákladových středisek podle evidenčních čísel
(zajistí SPS)0

Na požádání držitele bude vyhotovena v SPS v nejkratší
době, vzhledem k provozním kapacitám libovolná sestava,
ve které budou údaje setříděny podle přednesených poža¬
davků. Součty je možno nastavit na jakýkoli třídící
znak* Lze získat tak např. rozdělení zaměstnanců podle
věku, délky zaměstnání v podniku, kvalifikačního zařaze¬
ní, vzdělání, stavu, počtu dětí, pohlaví, pracovišť,
zaměstnání a všech dalších indikací. Veškeré kombinace
třídění jsou možné* Např. sestava pracvoníků podle
délky zaměstnání, pohlaví a kvalifikační skutečnosti*

C) Pořízení kmenové kartotéky

Pracoviště adrema natiskne z kovových raznic sadu štít¬
ků typu 121 (viz vzor 1) a tuto sadu seřazenou podle
středisek odevzdá SPS* V SPS budou na tyto štítky nadě-
rovány všechny sledované údaje z formulářů, v nichž je
každému pracovníku vyhrazena jedna řádka* Na formulářích
následují za sebou údaje o pracovnících vždy téhož nákla¬
dového střediska. Citelně a odpovědně vyplněný formulář
je základní podmínkou* Červeně označené kolony vyplní
osobní oddělení* Zeleně označené kolony ■vyplní ZU*
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Zbývající doplnění formulářů provede odbor výchovy kádrů,
jemuž budou vyplněné formuláře z osobní evidence průběžně
dodáványo

D) Změny v údajích se budou sledovat dekádně v tomto organi¬
začním sledu?

1/ Při změně údajů, týkajících se osobního oddělení (změny
bydliště, stavu, pracoviště apodo), vyplní osobní oddě¬
lení na zvláštním formuláři řádek, kde vyznačí změnu
včetně údaje i od odboru ZUo Současně vyplní "Hlášení
změn"o Osobní oddělení předává dekádně tyto "Hlášenky
změn" s vypsaným zvláštním formulářem do VDO, které pro¬
vede:
- opravu kovového štítku
- vypsání nového kartotéčního štítku na každého pracov¬

níka, který je uveden v řádce formuláře
-• zatrhne viditelně ne. kartotéčnlm štítku ty údaje,

u kterých došlo ke změně
- předání "Hlášenky změn” zpět osobnímu oddělení a

kartotéční štítky spolu 3e zvláštním seznamem odbo¬
ru výchovy kádrů®

Odbor výchovy kádrů předá tyto podkia dy do strojní počet¬
ní stanice® Po vyhotovení nových štítků (vyděrování) pro¬
vede jejich zařazení, vyjmutí starých, které archivuje®

2/ Při změnách v kvalifikačních údajích, provádí se regi¬
strace tak, že odbor výchovy kádrů po vyplnění zvlášt¬
ního formuláře tento předá do VDO, které natiskne nové
štítky a předá zpět odboru výchovy kádrů (společně
s formulářem), který postupuje podle bodu 1®

3/ Změny v platových třídách u ITA pracovníků provádí osob¬
ni oddělení podle písemných dokladů z ekonomiky práce
způsobem uvedeným v odst® 1®
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4/ Nové nástupy pracovníků v organizační jednotce budou
probíhat stávajícím způsobem* pouze podle bodu 1 bude
předán zvláštní formulář s uvedením všech údajů (včetně
oddělení SU) dc VDO* Postup ve YDO je shodný s bodem 1?
včetně předání odboru výchovy kádrůo

5/ Při rozvázání pracovního poměru s pracovníkem organiza¬
ce* oznamuje osobní oddělení dekádně odboru výchovy
kádrů datum a důvod výstupuo
Odbor výchovy kádrů vyřazuje štítek k archivování o

•Zavedením tohoto systému dojde k lepšímu a rychlejšímu zí¬
skávání přehledů o pracujících našeho podniku* pro pláno¬
vací práce a jiné akce® Mechanizace osobní agendy předpoklá¬
dá bezvadné udržování kmenové kartotéky,,
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4) Zvýšení stavu pracovních sil a jejich příprava pool
Profe i a k vh 1 i í' ik ac e

Zvýšení výrobní capacity podniku na výrobu / GCC as

vy so kozevižných vozík i ročně, vyžaduj ; zvýšení stavu jedí;
cových p acovniku
a) v základním závodí v LeSíne o 191 pracovník! (jec;dno¬

vých) proti juutečnému stavu roku 1967, postupný do
reku 1970 ;c ’

1968 1969
o-ofese přir-eze^ ol ese úbytek

celk o

přírůst*
priroz ,

úbytek
ce i íú o

pří v.
P ri ro z ©

u by t s íi.

celk *

p řf ru

automechanik
•»

á. *=a. «=.

brusič kovů 6 1 ii
•n

i. 3

el. jnschaník 1 ? i -

frézař 1 3 1 3 i. . J

hoblíř 1 ■2 - ..A. -

horízontxář 1 - •í* - -

kalič i - -
i
j*

autoklempíř - - A. -
•i
X

kovář - ... - i.

, . . ,, .autol-iicír.
.c4ímxKnct5r:.{

7 *>

X 8 JL s

lisař 1 &1 -A. 1 1

soustr0 kovů 4
-»

a J X i.

soustr« ^ov.Vkarusel«- 2 - C, i 1

s? cu s t v o ko v \-revo1v • 2 ii o
š*- rLO cl 11

sous tr ^kovS-autom. - 1 3

svářeč el. oblouk« * - - 1 «/.

svářeč plumenero - * «• - -

vrtař 1 4 1 *s 1

stroj o zámečník 3 33 / 29 5 23

galvanizér - - - C

rýsovač - - -
...

C e 1 k e zn 10 7Qj y
1 o
-sW !_ 82 16 68
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st výrobu do 1970 v přidru,', ej

jedni cových pracovníků v těchto

kovář 4

kalič 4

stroj« zámečník 127

klempíř 3

autokarosář 8

soustružník kivů 8

soustr. kovů - karus* 12

soustr* kovů revolv. 28

soustr. kovi - jecnoúčěl*
automat 26

frézař 13

brusič kovů 21

automechanik 12

galvonizér 2

elek trome chanik 4

1akýrník-aato1akýrník 10

hoblíř 2

horizontkář 4

lisař 18

avařeč el« ob .oukem 45

svářeč plamenám 12

vrtuf 32

rýsovač 2

ostat, stroje 17

ostat* ruční oráče 7

Cel k e iri 421

u-ení stavu pracovníků bude o rov

1 o V základním závodě v lěčíně
a) náborem pracovníků* kteří z oblasti Lččína dojíždějí

pracovat do SHR (využít snižování kapacity těžby uhlí).
Projednat nábor s ředitelstvím SIIR a jednotlivými
pracovníky.
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b) poskytováním finančních příepšvků pracovníkům při náboru
o d s tuprio váných
- podle dosažené kvalifikace a
- podlá úvazku počtu let pracovat v závoděo

c) vyšším stavem výuky učňů připravovaných ve vlastním
učňovském zařízení.

d) vytvářením optimálních pracovních, mzdových a sociálních
podmínek, možností zvyšování kvalifikace a všestrannou
páčí o pracu ící tak> jak je vytyčeno v části projektu
Rozvoje výroby v n. p. Děčínských strojíren, působit
na stabilizaci pracovníků*

e) bytovou výstavbou v plánovaném počtu bytových jednotek

bytovky 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Děčín 10 125 106 24 24 48 48

Chlumec tíífl - - 24 24 - -

přidruž.závod - - - 24 24 - -

2o V přidru enérc. závodě zvýšení stavu pracovníků provést vol¬
ným náboremo V oblasti tohoto závodu je dosud málo rozvi¬
nutý průmysl a jsou zde příznivé podmínky pro nábor*

11° Příprava pracovníků podle .jednotíc profesi bude prováděna
1* V základním závodě

a) zapracováním v zaškol ovacím středisku ZŠP
b) individuálním zapracováním kádrovými dělníky*

2* V přidruženém závodě
a) zřízením zaškolovacího střediska ZŠ? pro přípravu

pracovníků podle jednotlivých profesí
b) vysíláním pracovníků ze základního závodu, kteří budou

pomáhat v přidruženém závodě při zavádění výroby
vysokozdvižných vozíků. Jedná se o pracovníky:

konstrukce

technologie
řízení výroby
kontroly
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instruktory pro zaškolování v ZŠP*
c) vysíláním pracovníků z přidruženého závodu co základní¬

ho závodu v lěčínš, zn účelem zapracování a získání
zkušeností

vedo pracovnici
mistři

seřizovači

Yytypovsní pracovníci některých profesí.

III* Opatření ke zvýšená stavu přípravy učaft ve vlastním
učňovském zařízení

_

L Rozšířit stávající výuku úborů

stroj * zámečník

x yuo

15

,1. > vJ

15

xf v

15

nástrojář 1 1 1

soustružník kovů 10/8 9/8 9/S

frézař 3/2 2/1 2/1
brusič kovů 2/1 2/1

Celekm/dívky 29/10 29/10 29/10

2, Zavést dvousměnný provoz v dílnách - zámečně a soustružně
u č ňo vakáho stř ed i ska»

3* Zvýšit stav pracovníků v učňovském středisku o

2 mistry odborného výcviku
1 výdejČí nářadí

4c Zajistit přípravu zahraničních montérů z mladých kva¬
lifikačně připravených pracovniků.

IV. Příprava zahraničních montérů
Na základě poznatků získaných při výběru pracovníků a

jejich přípravě pro plnění funkcí zahraničních montérů,
vzhledem k náročnosti na tyto pracovníky z hlediska*

odborné kvalifikace

organizačních schopností
samostatného rozhodování
osobních vlastností v jednání a vystupování
znalostí z ekonomiky a politiky
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schopností zvládnout cizí řeči
provádět přípravu těchto pracovníků takto:
1. Provádět širší a kvalitnější výběr učňů do oboru strojního

zámečníka s tím, že vynikající učni tohoto oboru budou mít
možnost zaměřit svoji přípravu na zahraniční montéry, 2a
tím účelem provést potřebnou propagaci před náborem učňůo

2c Ke konci I, ročníku učební doby provést výběr učňů. kteří
odpovídají předpokládaným požadavkům a zapojit je do výuky
cizích jazyků, Výuku provádět v průběhu II,, III, ročníku,
i po vyučení o

3, Ve III, ročníku zařadit vybrané učně na provozní pracoviště
tak, aby prošli:
montáží všech podskupin vozíků, včetně rozdělovačů,
pracovišti na montážní lince,
prováděním oprav vozíků,

4o Po vyučení oboru strojního zámečníka zařadit tyto pracovníky
do jednoročního kursu ZSP se zaměřením:
základy elektromechaniky,
nová soustava řízeni národního hospodářství,
otázky ekonomiky a politiky,
obchodní jednání,
společenské vystupování,
pokračovat ve studiu cizího jazyka.
Skolení za účelem získání řidičského průkazu.

Po ukončení kurzu vydat pracovníkům osvědčení splněni pod¬
mínek zahraničního montéra,

5, Ještě před odchodem na vojenskou prezenční službu vyslat
tyto pracovníky alespoň na jednu zahraniční cestu se star¬
ším zkušeným montérem, za účelem získání poznatků z práce
v podmínkách v zahraničí,

6 o Po návratu z vojenské prezenční služby zařadit tyto pra¬
covníky na pracoviště za účelem získání poznatků o výrobě
a vývoji vozů a teprve po získání dostatečných poznatků
vysílat tyto pracovníky samostatně do zahraničí.
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7. Tento způsob přípravy pracovníků pro zahraniční montéry
navrhujeme z těchto důvodů:
a; bude možno provést lepši výběr učňů, vzhledem k zvýšenému

zájmu, .„terý nas ává zařazením profese servisní montér a

který je též možnou výukou v místě bydliště. Mnohem
větší zájem učňů i rodičů je učit se řemeslu, avšak bydlet
doma v průběhu učební doby.

b) výběr učňů prováděný ke konci I. učebního roku bude možno
provést na základě získaných poznatků a předpokladů, které
se u učně projevují.

c) je vycházeno též z ekonomického hlediska.

V případě, že i u těchto vybraných učňů ne ..o pracovníků se

vyskytnou takové překážky, které brání další přípravě pro
zařazení jako zahraniční montér, nepokračovat v další přípra-
vě a zařadit pracovníka na odpovídající pracoviště.

8. K zajištění přípravy pracovníků zahraničních montérů zpraco¬
vat:

a) charakteristiku požadavků na zahraničního montéra
b) osnovu studia k získávání potřebných vědomostí, doved¬

nosti a praxe s časovým plánem

c) zpracovat platové a finanční podmínky pro pracovníky
z hlediska postupného získávání kvalifikace a praxe

d) zpracovat finanční podmínky, za kterých pracovník pracuje
v zahraničí jako zahraniční montér

e} zpracovat způsob dalšího zvyšování k alifikace zahranič¬
ních montérů (způsob přípravy a hodnocení).
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I) OPáTfiEKÍ KE SNÍŽENÍ PRACNOSTI VOZÍKU DVHM 2322 (REPRESENTANT). - uvedena dis bS2.

čísel vozíku

fO

3



 



'

Běžr.
čís® $ásev

cis o ks pro Dosavo
Opatření t/pro 1 voz o *

Návrh
t/pro 1 vozo

Úspora
t/pro i voso

1 Montáž 1-7 1 Nová montážní linka 1 68$ 1 100* 580*

mm 2522 11-12 Nová zkušebna-zajíždění na válcích 600 240* 360

14-20 Povrchoúpr&va - linka PĎ v nové hale X 220 520* 700

21-29 Konec®xnontáž po povrch®úpravě (přadm®
uspoř®) 730 330* 40C

2 Podvozek 1 1 Montáž provádět v lince montáže voz® 250 «• ?e;n
- J V-

3 Hnací blok 1 1 Montážní linka hnacích bloku 640 444 196*

4 Zvědozařízeni 1 X Montážní linka zvěd® zařízeni 220 120 100
{7

5 Přístr*skříň I, 2f 4 1 Předmět* uspořádání pracoviště 240 120 120

13 Protizávaží i 1 Zajistit stříkání zákl® barvou ve slev® *■* 8

3 Povrch® úprava v hale P& (předm.uspoř®) 360 200 160

15 Névárek 1 2 Z revolveru na automat 20 5° 15

17 DESKA 3-4 2 Vrtat v přípravku bez rýsování (2 ks spolo)22 12 10

20 Sep 1 2 Nová zarovnávačka a navrtávačka - ví-

cestr® obsluha 6 3* 3

24 Úhelník 2 1 Operaci zrušit 0ř80 - 0*80

3 Ohýbačka na více ks společně 0560 0? 30 0g 30

6 Vrtat v přípravku 2 ks spol* 3*40 2 1 * 4C

25 Trubka 1 2 Z revolveru na automat 3*20 ť 2,20

23 Lišta 2-3 1 Vrtací přípravek pro více ks spol®
(bez rýsování) 1,50 3*50

I



 



bŠ2o
čí3 O

Název
ČÍSo

©per0

kg

pro stroj
Opatření dosftTo

t/X vozo

návrho
t/i VOZ o

úspora
t/í, voz

34 Úhelník 2 1 Operaci zrušit 0*80 tru 0P80

Ohýbačka na více ks spolo 0,60 0,30 0,30

Vrtat v přípravku, 2 ks spolo 3,40 2° 1,40

35 Trubka l 1 Z revolvere na automat 3,20 i* 2,20

41 Koneola 1 1 Dlouhé svary na svařo automatu 35* 15° 20*

2 Přerovnání zrušit » pro sváře nory

přípravek (zamez* deform0) 12* - 12*

3 Stříkat na podvěs* dopravníku 10* 5° 5°
42 Deaka 1 Tvar rco otvoru provést na lisu

na 1 sdvih - snížit čas na úpravu
samec* 14,40 4,40 10*

43 Výztuha 1 1 Vyrovnat pod lisem 6*
o

4 2°

44 Deska 2 1 Přerovnání provést pod lisem 2,70 1,20 1,50

45 Deaka 2 1 Přerovnání provést pod lisem 1,50 0,20 1,30

46 Cep i 1 Z revolveru na automat 2,50 0,50 2°

47 Deska 1 1 Přerovnání provést pod lisem 2,50 1,50 ť

48 Závěs 3 1 Vyrovnat pod lisem 0,60 0,10 0,50

50 Deska 1 1 Vyrovnat pod lisem 2,50 1,50 ť

74 Blatník It 2. 4 1 Svářet automatem, tryskání na

moření stříkání na podvěs0dopro 23* 13" 10*
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BěSo čís*

81

92

93

98

107

108

115

117

122

139

Ná&g? ČÍSc
oper®

ks pro
stroj

Opatření Dosav«
i/l YOJřo

Návrh©

t/*i ¥0£o

Úspora
i/l vos©

Blatník X« 1 Svařit automatem, tryskání na

mořenís stříkání ne, podrěsodopr© 23* 13" X£f'

Deska 0-1 1 Stříhat na lisu z tyče tvar ho¬

tově, vyrovnat pod lisasi - sra¬
zit ostři v bubnu 4*20 1920 3*

Úhelník 1-4 1 GtVc 0 10g2 včeodrážky š»5 razit
na lisu na 1 zdvih - srazit osiří
v bubnm 2*70 0ř 60 29X0

Příchytka 2 2 Ohnout na tvr na lisu (hrot ©a rovno
_ 0

ruč©} 3" 2 1

Voláni s 1 1 Předrnět © uspoř©pracoviště * mech©
e

tyčí prosiř© při montáži 70"*
«>

40
_ 0

30

Matice 1 1 Z revolveru na automat 4 X 3

Koncovka l - 2 2 7j revolveru na automat (ns, jedsšm
ň

operací kompl©) 7*60 19 60 6

šroub 1 1 Z revolveru n& automat 2,30 0,50 Xs80

Závěs 1-3 2 Nahradit přes© odlitkem - pouze
vrtat otvor 17g40 - 17,40

Páka 1 - 12 l Preprae© postup - opol) Na radiálo 35" 25* xo

Trtačc© 0 30,5 A XI* kužel IslO «

saroTnsuobou nábojů ©bousir® re*

solilo 0 365 otvor 0 13 vóooboustrc
zarovnání R 131 op o 2} Protlač®
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Běž o Nasev file o ks pro Opatřeni. Dob&Yc Návrh o ffepora
cíeo opero stroj */ros« %/roZo %/ron*

drážkoprofili op o 3) Obrážet (odstranit
jemné drážkování 5 Op o 4} rozříznout pilou
Opo 5) odmastit5 Op o 6} upravit i Op o ?}
Stříkat

145 Příchytka 3 2 Místo vrtání razit na lisu 0 995 1,40 O>740 1*
147 Kabelo lávka 3 1 Předměte uspořádání pracoviště 20 12' e"
149 Úhelník 2 - 3 1 Vrtat v přípravku bez rýsování 5,50 3* 2,50
157 Ručo bržda 1 « 2 1 Zajistit dodávky ze ZKL koapo smonto

ručo brzdy vč0 nátěru 10,70 Cf' X9ř?0
186 Koncovka 1 - 2 1 Z revolveru na automat (na 1 operokoaplo) 3,80 0,80 3*
188 Sroob 1 1 S revolveru na automat

°

<C 0,50 ls50
193 Kostra opSr0 a - 1 Nahradit dílcem z laminátu (bS*> 194 až 77,70 - 77,70

sedadla 157)
244 Mříž - 1 Nahradil kokilfc cdlitkea íelosostříbrně)

- (bčo 244 až- 2^7 ~ stávající provedení) 644,50 108,50 536*
277 Kryt 1 • 2 PreítaětoUspořo sváření krytů 45" 35ť' 10*
286 Kryt 1 - 2 Fředrnšto uspoř0 sváření krytů 50* 40' 10*
288 Kryt 1 - 2 Přednět0 uspoř0 sváření krytů 50* 40* 10*
314 Hrdle 1 1 Převést na automat 6,50 1,50

fí

4

315 Matice 3 - 4 1 Vrtat v přípravku bez rýsování 4" 2" 2°
414 Čep 1 1 Převést na avtonat 3,50 0*80 2,70
421 leolo pouzdro 1 4 1 Provést jako střiko odlitek « polyamidu 3,10 - 3,10
431 Pouzdro 1 crr 3 1 Převést na, 80 (závit frézovat) 56* 28' 30*
437 Víko 1 - 5 2 Provést jako etřiko odlitek z polyamidu 11,50 ~ 11*50



 



Opa treat!Bě£0
ČÍS o

454 Páka

465 Deska

466 Trubka

4?1 Páka

472 Cep
5C6 Vystřihá.
510 Pouzdro

620 Těsnění

635 Příložka

636 Táhlo

637 Táhlo

638 Príložka

650 Úhelník
653 Lišta

663 Šroub
733 Hřídel

734 Kroužek

číso ks pro
opero stroj

Dosav o řřavrhoT o ucpea-a
%fréz o %/rc;% o t/r©So

4 1 OtTo 0 Sj2 a 0 20925 na lisu 3“ 0,20 2seo
4 1 OtTo 0 295 a 0 20ř5 »a lisu 2,50 0,20 2,30
1 1 Převést na automat 1,50 0,30 1,20
4 1 OtVo 0 692 a 0 i092 na lisu 2,30 0,20 2,10
1 1 Přemést na automat 1,20 0,50 0,70
3 1 Vyrovnat pod lisem - srasgo ostří v bubnu 3" 0,30 2,70
1 1 Převést na automat 2,50 0,50 2*

o 0 W 1 Místo ručního stříhání lisovat 7" 0,20 6, 8 0
1-2 2 Zajistit jako subdodávku ízhoto v

gumám©) 2,60 - ^ 9OQ
0 - 1 1 Stříhat radius ořesem na. lisu (be>& úpravy) 1,90 0,40 1,50

2 Ohnout pod lisem více ks společně Z° 0,40 1,60
2 1 Ohýbá se více ks spolo na lišit \snížcčas5 Z ť l'

1-2 2 Zajistit jako subdodávku Cshoto v gumáruě) 2,20 - 2920
1 1 Přerovnání srusit a sráž© ostří do oper©G 5° ■» 5*

2-3 1 Vrtat r jřípr© více ks společně 2,80 1,80 ť
1 1 Převést na automat 2,20 0,50 i,fo
1 1 Převést na automat 6° 1,50 4*50
1 1 Převést na automat 2,50 0,50 2*
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Bé z o

ČÍBo
Mzev Čís o

opav o

ks pro
stroj

Opatření Dos&r®
t/voSo

NávrhG
t/iÚ* c

Úspora
t/vOSo

T48 Příruba 1-3 1 Zajistit jako odlitek 8* 8*
4 - e Změ»ii postup: op04) souetr*ho$o se

sirc 0 85 H 7; opo5) vrtat a řezat
sáviiy - u otVo a závitů sr0 hr* m

míru 13 se stre neopra®0 plochyi
opo 6} upnout na přípravek šrouby*
soustr® hoto se str. fi 62 f 6

3Sř60 24* 14,60

813 Hrdlo 1-2
'

1 Opero 1 a opc 2 na automat (závit
frézovat) 7,50 3,50

o

4

818 Matice 1-2 1 Opero 1 a opo 2 na automatu 5* Ij50 3,50
866 Měnič 1 1 Zavedení předalo uspoř» montáže měničů 865* 480* 365*
908 Šroub 1 2 Převést na automat 9*ao 2řao 1°
914 Šroub 1 2 Převést na autoi/iai 9,80 2*80 7*
920 Šlapko ústrojí 1 1 Předffiěto uspoř opraooviěte *■ mo@haniz0

prostředky 70" 48* 22*
928 Hnací náprava 1 1 Link, uspořádání * mechánia 0 prostředky' 480 240* 240*
929 Převodu skřím 1

$

Linko uspořádání + mechanic, prostředky 630 360* 270*
965 Příchytka 3 2 Ohnout v přípro na lieu (na 2 x) v*

* ť 6*
966 Kabelo lávka 1 1 Předjeto uspořádání * mechánc prostře 52' 37" 15*
975 Držák 3 1 Ohnout na lise v přípravku - sraz*

ostří v bubnu před ohybem 2,50 0P 50 2 *



 



BŠžo
ČÍSo

Kásav čis« pře stroj
opero ks

992 Příruba I 1

1005

1063

Ozubo kolo

Hrdle

1, 4
1-2 1

1117 Konšela 1-3 1

1122 Páka 3 1

1124 Bep 1 1

1132 Trubka 1 2

1141 Ložisko 2-3 4

1142 Hranol 3-4 2

1150 Hřídel 3 1

1153 Páka 5 X

1205 Páku 1 « 7 2

opatření dOSS-To
t/vosa

sovrho
t/voz0

úspoře
t/VC6©

Změnit na ražení na lisu; 1) razit 10*60 3540 7*20

tv&^s 2) razii otvor, 3) přerovnat
pod lise©; 4) brousit na plocho 1
stranu (se str.ooiříh 5) vrtat

/» O

Z revolveru převést na poloautomat 24 12 12
n

Převést na automat ?i50 3S50 4

Sloučit operc 1 a.ž 3 - sválet v přípr*
(pevně upnout - zamezení deformací) c

odsiřo opero vyrovnání 24" 16 €

Opero vyrovnaní zrušit \ zamezit deiortóo f

sváro přípro) 5* - 5

Převést na automat 1,20 0*50 0970
c

Převést na automat
O

3 ť 2

Sdruž cnástroj {vrták*záhlubník) v přípr.
pro více ks — opero bxíižoOSví i 37,20 2Qr 17*20

_ <5=

Vrtat v přípravku bez rýsování 5ř40 3 2 40 2

Převést T)B SP 25
O

4
<?

2 2

Zrušit 5 operaci (§0 Lo) 2*50 — 2*50

Sloučo oporo 1 - 7 n kcanplcvrtat v* =

zahloubeni a závitu na vrtačce 17,80 10* 7?80

0
VO

o
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BěŽ o

čís©
Nésev ČÍOo

oper0

ks pro
stroj

Opa třemi dosev o

l/rot o

aavrfco
t/Vo*o

úspora
%/rofto

12 OS Šroub 1 2 Převést na automat 3* X*2Q IgQQ

1228 Táhlo 4 1 Ohnout pod lisem v př£prc 2° 0S30 1,70

1262 Deska 2 ~ 3 1 Zrněnii postup-op* 2} Vrtat,stražit t přínr*
5 ks spclo^opoS) sras0ostH a sahXoubii m
stole 5,80 3,50 2, 30

1275 Trubka 1 1 Převést©- automat 0,60 0*80
__ o

1321 Hám 1-2 1 Linka na sváření rámů vosíků 250' 170 80

1323 Víko 5 1 Převést na vícevřet©vrtačku v přípr*
5 ks spol© 6,30 2 4,30

1327 !H3ka 3 1 Zrušen otvor M 10 % 1 v oper* (snís» čas) 38' 33'

1338 Sep 1 1 Převést na autccss-t 6" 1,50 4,50
0

1343 Bep 1 2 Převést na automat 6940 2 „40 4

1357 Protizávaží 3-4 1 Obráběj m jednoúčo stroji - rýsování

(spod©díl) zrušit eoď 70
_ _

730
_*

13S2 Říd©náprava 1 1 Montáž o linka * aech© prostředky 1 60 no
_ C?

50

1401 Matice 1 1 Převést na automat - závit převést do op ©2 4 3 1
_ <?

1365 Třmen 2 1 Snížit čas - dle normativu 10 8
c

2
_ c

1404 Matice 1 X Převést na automat - závit převést do op©2 4 3 1

1408 Matic-e l 3 Převést na automat 9.30 3,30 6

O
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Běž o

ČÍ8o
Nasev Siflo

oper0

ks pro
stroj

Opatřeni Dosavo
%/vOM o

Návrho
t/vos*

Úspora
t/vSSo

1613 Hlavice 4 i
c

PrézoV připr0 (více ks vedl© sebe- 11
složofrésy)

3* 8"

1634 Viko 5 i Převést na vicevřet0vrtačka 8
v připr© 5 ke spolo

l 5°

1636 Kroužek 1 i Provést na automat « 5f50

(směnit na tažofflateriál)
1,5P 4

165? Táhlo 2 i
0

Zrušit operace přerovnánx 4
(svářet pxloc v připr©)

Ca 4'

1656 Páka 1-2 i Použit přesný výkovek (mino 3*5Q
28 * ® ^hotové výkovs&jsrttso
operosra»oostrž

« 3*50

1659 Trubka 1-4 1 GperoO-řexat na cisto® mírs* 19*10
oper©2 vyrovnáni zrušit«oper0
3 a 4 na radiálovrtačce výhrub*
fóikem /v připrovíc© ks spoloupnout)

9,10 10

1660 §ep 0-3 1 Použit taž©materiál ú 30b®P®^o 8
řezáni zruěit-oper 0 zarovnáni na¬

vrtáni 9 soustruženi a řesosávit®
(opol~3) převést sa automat do
jedné operace o

2,50 5,50

1665 Matice 1 1 PřevéBt na automat*závit převést 4
do cper02

3" 1
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SěSo
ČÍSo

Název ČÍBo
$pero

ks pro
strej

Opatření Dosavo

t/v@*T». t/veso
úspora
iÁ0Se

«o «=»•»• *a—í

1801 Fostraniee 3=4 1 Zavést sváření v line© a použitím 2X5* 140*'' 75*
automatosvařování a mechanizace

Zavést jednoúčelozar^na zkoušení
1803 Deska 4 i Převést na vic©vřetenovrtačka 16* 6* XGr

(vrtání + řesozávitu)

1806 Šroub 0=2 1 Operořezéní zrušit*zarovnáni a navr« 7,40 3,40 4'

táni zružit^převést hotově na AB8G

1807 Výztuha 3 1 Vyrovnat pod lisem XP5Q 0,50 i*

1809 Závěs O 2 Nahradit přes o©dli tkeia-pouze vrtat otver 16 5,60 X0p40

1811 Katies 1 1 Převést na autémat 2P50 x* XP50

1813 Deska 2 X Srasoostří v omílobubmi X Op 20 0?8Q

1814 Deska 1 l SraZo03tří v ©mílobubnu 1,50 0,90 0p60

1837 Fostranice •o 1 Zavést sváření v lince s použitím autora0 215* X40 75'

svařování a mechanizace©

Zavést jedneúčelo zařízení na zkoušení 20* 15* 5*

1839 Deska 4 l Přeyéet na 2 TieerretoTrtačky {wtéaí + 15" 6 10 ~

řesozávitů)

1642 Šroub 0-2 1 Operořezání zruSít* zarovnání a navrtání 7,40 3,40 A

zrušít^převést hotově na AB 80
1843 Výztuha 3 1 Vyi ovsát pod lisem 1.SQ 0,50 i*



 



Běžo
ČÍBo

Název ČÍS*
oper0

ks pro
stroj

Opatřeni Dosavo
t/vOZc

Nevrhc
t/v©*0

Úspora
i/vOSo

1845 Závěs - 2 Nahradit přee0odlitkem«pous© vrtat otvor l?s40 e=5 17*40
184? Matice 1 1 Převést na automat 2*50 l0 10 50

1848 Nátrubek 1 1 Převést na automat 2*30 1*3©
1849 Deska 2 1 SraZoVstří© v omílobubnu Q020 0„80
1850 Desks, 1 1 Srago ostří v ozailobubnu 1*50 0,90 0*60
1901 Trubka 1 1 Převést na automat

ř>

3 1" 2*
1993 Třmen 2 1 Zhoto přípravek a přemést na rozdíl 0vrtačka 20 ° 10c 10'*
1994 Třmen 4 1 Provést na fréseka horizontální“*hot0přípra«

4.

vek»dodr20EÍr£ 53«0*5 v přípravk&~a)frézovat
35f 15* 20*

plochu 96x30 m míra 425$ b) řrésoplochm
210 x 30 (upnout na plochu 210 x 150)

2002 Třmen 2 1 Zhotopřipravěk a převést na radiál „vrtačka 20" 101* 10*
2003 Třmen 4 1 Převést na frézku hořisos&tální»shc&0pripra®

vek-dodrž míru 53° 0V5 v přípravku - a)frésc
plochu 96 x 30 na mirsi 425; b) fré*0ploohu
210 x 30 (upnout na plochu 210 x 150)

35'' 15* 20

2011 Lišta 2
. 1 Sníšit čas na sráS0 ostří

T>
•? l' 2 *

2041 SkřiS hnací C3 1 Jednoúčelový stroj na skříně hnací aápravy 154 ^ 23" 131 ^
aáprer$ 3 Zavést jsdiiO«íČeloSlož0náfitrojw yiú kaluse1

Oválný otv«r íZ2 x 20 *

a operaci zrušito

9 2 x r!6)nechat předli*



 



Běs o Mzev
ČíSo

Čí&o
opero

ks pro
stroj

Opatřeni

12

14

2061 Hřídel 4-5

2071 Vík© 1-4

2076 Víko napr©pravé o

2077 čep 4-6

2Q82 Víko nárrdevé «

2083 8ep 4-6

2096 Kroužek 0-3

2119 Obruč 0-7

1

1

1

1

1

2

2

Upravit čaE-přepočodl© normativu
Přeměřit čas a uničit dle časczáznamů

{oůU BcLo)
Přemést ze soustruhu na SP 25

Shotovit na 2 operace na soustruhu

1) Otvor hotově vě Goboustrozarovná*•í (sloisc
nástroj na vnější a vnitř0zarovnání)0

2} Povrch nožem hotově-složonástrojem cboustro
zarovnání a sápiek na trnu*

Jednoúčelový stroj na víka nápravy
Vr&ai otvory před frésosávit^-bez srážení
ostří-pouze odmastito
Jednoúčelový stroj na víko nápravy
Vrt o otvory před írégcZáviiVs-bez srážení
oaiřťcJpouze odiaastii
Převést na. A3 80 (s tyč©) na jsdnVi operaci
včeiifcŠ vystruíootvoru é 45 2*7 (z druhé strany

DosaVo
t/vOSo

Havrh0
t/VQZo

Úspora
t/vOZo

56" 40 16"

15" 6" lo"

2Xp2o" 12" MG

148 40 106'

3P Qs30* 2*70

146" 40" 103*
3'" 0*30 2,70

23,80 7 X6p80

erag obranu hvězdičkou na vrtačce o
f

Provést konstrukčně jak® výlisek-operoi) 30P2C 8 22p20
střihat pasyfopes* 2)razii koioué9opc3)liso~
vat tvar9 opc4)razii oivurQopc5) eras©ostří



" —



m-c
ČÍS O

Sá£3V ČÍS o

©pe.To

ke pře
stroj

Opatření Doeavo
t/vos«

Nsvrho
t/TO3o

0

Úspora
t/Wo

4E5 «=£«*> CStCa fTSCS

2126 SrOttt* 1 12

a hrany 6krabákem*op©65odiBast£t (lisováni
prováděl na lise 100 tie)o
Přemést na automat 96" 24" 12

2143 Lišta 0-5 1 Konstr©směnit~míst© 2 saražo5/45 konce na r 20 5930 2*90 2.40

2173 Sáboj 2j3*5$ 2

operd) Razit ©boustrcřezem r 20 na dál094§
oper02) Vyrovnat pod lišenu 0po3} Odhrotsvat
v bubnuo 0p«4) Vrtat e řs&ezávit0 Opof) Odmastit®
stříkato

«?

P©užít slož ©nástrojů na karusel^=opo5 a 6 se js©'&= 168 no' 48'?

2179 Ráfek

S|8

1=2 2

struhu na karusel hotově©

Strušo# 20 H 7 neprovádět (0 209 3 )°upravočas ©

Obě operace na jedncúčelostroji 21g60 11.60 IQ'

2100 Ráfek 1«2 2 Obě operace na jednoúčel©stroji 219 60 11*60 10'
2189 Ráfek 1=2 2 Obě operace na jsdnoúčelQstr©ji 219 60 n06o XO*
2190 Háfok 1=2 2 Obě operace na jednoúčelostroji 21 p 60 119 60 ID"
2114 Ráfek 1=2 2 Obě operace na jednoúčel©stroji 21 o 60 119 60 iq"

2215 Ráfek 1=2 2 Qbe operace na jednoůČel©stroji 21,60 IX96O 10'

2356 Nástavce 2=6 2 Přeprae©postup kon?pl©na reveoXvera na 2 operas® 53" 30" 23"

2389 Disk kola 4 2

(4 8 - 2 nože společně }0
OperoBCUStTohoTo^ 4SaP2 '>t dle KonaatiriUsníSo 90" 60" 30"
čas oPřemést na víeevřetesu vrtačk® c
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Běž*
č£so

Mzev

opere

ke pro
stroj

Opatření BosaVo
t/vOSo

Návrh
i/voz 0

llspoz-a
t/v®fo

2390 Věně® s poguso i 2 0peroB0ustroli©tod 490H8 dle aormativů-
snížoěas

no" 80* 30*

2392 Obrno X-S 2 Provést konstroj&k® ocllitok s oeeleli^-

tiny (úspora řezání |vypalovánímskofleaág
předehnutís(£kruš©váídí sváření a kali¬
brováni v ko©pera©i)

82* 0 82*

10-11 Oper o soustrona karusele *mě i uvnitř;
snížit časy dle aormativfi

150" no" 40*

2401 Převod03kříž o 1 Opracování otvoru (v roztečích)provádět
na jednoúčeiostroji

160" 33' 121

2402 Osub okolo 1}3 l Převést na poloautomat 20" 10 ‘ 10*

2404 éep 1 % Převést na automat 505O 2p50 3'

2408 Xryt 6 1 Ohnuti provést na li#3 r přípravku 3° Qs50 2p50

2420 Káfeoj 1^2 2 Převést aa AHK 6AS0 44" 18" 26*

4 Převést na AHK 6/160 24" 10' 14*

17-18 ^ 1O904 hotově ze soustruhu {nebrousit)
zrušit opero(odjehlení po broušení)Q

iq' 0 18*

2421 Osub. kolo es 2 Jeaoúčelový str@j na ozub.kolaCspojky) 60* 22P50 37850



 



•fcjSit&stfial

BěSo
ČA0O

Násev

»(WOí*cS5oc»»oe^4!rC3»»Gsc3aa

8íSo
®per0

ke pr®
stroj

Qpatřeaí BosaVc
t/roso

Návrho
t/r®So

£?sp©ra
t/ris©

10 Mlet© obrážení (hrlibování) provést eep0£ré~
scfé 6 24 &a vertikálořrézse (sjížděj dolů
vřetenem)o

24*

M»oiocae»ooe>c^>c

14* IQ*

12 irušit úprav® drážek dle šablony (tyt® kos=
irolcv&t při cbrážení-snižit čas

16* 0

1 o5*

2422 Osub okolo o 2 JednoúčeloBtrcj na kola (spojky) 60* 22^0 37p50
10 Miet-o obrážení (hrubování) provést čep frésom

# 24 ma vertikálofrésss (sjíždět dolů viretonem)

24* U* 10*

12 Zrušit úpraw drážek dle šablony {tot© kontro¬
lovat při ©hrážení^snížit oas)

16* 1* 9*

14 Snižočas oproti h50 2421^menši počet subů 20* 15* 5*
242f Lamela l 22 Snížit čas na rovnání na frikčolieu

<?

44 22* 22*
2 kousaní na čist® přemést na Iapovačk& 4 GGQ 25G0SC 110* 140d80
? Snížit čas na ražení komplotvar^ 26p40 11* X5o40

2429 Kroužek o 4 KahronoraalisoBpojokimžkem 4 150 SSpSO 20* 49*20
2432 Opě^okroužek 4a 4 Srážku provést na lisu (řes) ao* 4 * 76*
2434 Lamela 4 22 JednoučoStr@j na bro^šeaí dréžfck (ř«» B~B) 176' ?6* 100*
2435 Lamela 5 22 Jednoúč0str®J na ©dhro%ovnitř0®valvsntodrážk©

Přer&vsaů p©d lisem (spejgorofTSopřípravek)
176' 76* 100*



 



Bélo
ČÍSo

HáaeT ě£so
®per0

ks pr®
•troj

Opatření Bgb&Vo
•í/toso

ferho
t/ros©

i 77-^ C3OST0OC3C

Úspora
t/fOSc

3C5C3O0C CDO wOO
er3<o<rr*«^<rí

2440 Kroužek 1=2 2 Převést &a &ut©raoA5GA (e veřej cpodávánÍB)c^piého 9D20
í? •

4 5,20
na dél 0 B0 2 ku brouáe»ž«6©loSar©^2sáaí 3 2 stramyv
trmaí% a nahradit broušením na pls<8ho p@ kalení0

2444 Kreuzek 1=2 2 Přsvést na aut©m0A5QA. Cs raěj0podáváním)*=>iapícljo Sí,20
<?

4 5,20

na dél08s2 ku br«ttěa»£®c©ložarevnáM s 2 strawy
zruéxt a nahradit %rouseals na plesho po kalení

244? Kroužek 1 1 Převést na autcfflo A5G&
O

4 X93Q 2,70

2448 tělesa ložiska 2=3 1 Převést na poloautomat HB 63 27,50 15" 12,30

2450 Víko 4 1 Sáboj deto2 kototid na automate,věosávíiv; {čas ra 8* 0 8*

běo2462)

2452 Mboj 1 Převést na automat 0 G?9 -

2461 Těleso ložiska 10 1 Wa vrtačce vyří*o2áviiy M8 hotově (hluběí převři0 8'" 3" 5*
otvor)

2463 Kotouč 3 1 Převést na poloautomat 6* ť
c

3

4 Snížcěas dle sonnatívS
j?

3 2Č ť

9 Sniž0Sas dle normativů (vise ks spolo - 8 ks) 2* 1,5(0 0,50

2464 náboj 2 1 Vyrovnání po stfářeaí ar&šii 3- 0 3*

3 Převést na SFE 50 10 6° 4'

4 0perosruěit {povést na čet02-bět,2466=délbotově
iř

4 0 4*

5 Převést na SP 31 (SP 25) 16* 8* 8*



 



Bělo
O&So

Kázev 8íSo
©per0

ks pro
stroj

Opatřeni Posavo
t/v9io

> C=<X^%c

Návrh0
t/vOSo

Úspora
t/voso

cr «Bcr>cji<r'C=»

2474 Při raba 0™4 1 Proves% jako přesný výkovek (úspora 0 až 4} li 3.30 0 n03o

5-6 Pževést na poloautomat B8 63 15?20 8r 7P20

2479 Mříáel 4 1 Propočíst čas dl© normativů- snižočas (vío© 30* 20^ xo*

stroj o obsluha)
2469 Víčko 1-6 1 Použít o tyčoffiateriál i 75~převéat na AB8Q /vybrá¬ 15P8Q T06O a"1

ní (S 50 se 3ražolž)5/45° pr® založeni při brouše¬
ni é T2Y&)
založena é 609opřít deskew brouBit é 72 K6

2489 ?řírůha 2=>4 1 Převést z části na poloautomat R3 63«0vál o drážku 3605O 25" 11jj50

6 na vertikálofrésse (shotospeeoupía0náston& stop# 15" 5 * 10*

frézu)

2490 Kroužek 1 I Převést na Á8 00 3° lg50 lp50

2494 Víko 2-3 1 Převést a části na poloautomat KB 63 2? ,50 20 ?P50

2500 Kroužek 1 1 Převést na automat 2930 1 1*30
/>

2505 Háh&j 1}2;4 l Opravit model (vybrání míra 40)-zruš0opero
\r

2
c

0
u

2
í>

6a Převést na poloautomat ii 9 8

2534 Trubka 1 1 Místo ručořezání upíchnout 2r ť' i

6 Qpes3 osárížhnutí zrušit (rosviadaíra kotouč)
2535 Trubka i 1 Převést na automat 4,50 ť 3P50



 



Běfco
aisp

lázev ČÍBo
eper0

ks pře
stroj

Opatření PosaVc
t/TOBo

Naviti©
t/fftSo

Úspora
%/ro»o

2542 Trubka i 1 Visto rsa6 ořezání spíchnout 2* ť ie
6 oper0 šeřísnout zrušit {rcsvi»©iaíra kotouč) z9 0 2°

2543 Trubte i i Převést na automat 4,50 ť 3,50

2549 Trubka 6 1 Operozařismut zrušit (resvinoiaíru kotouče) 2* 0 2°

2550 Trubka i i Převést na automat 4,50 1* 3,50

2556 Trubka 6 i Opersxařiznout zrušit (rczvi*o»iru kotouče) z" 0 2*

2857 Trubka 1 1 Převést na automat 4,50 l' 3,50

2576 Měrka 2 i Provést 5lné spojení knoflfks detol a měrky det04 5' 1° 4°

(konstro)

2577 Věřte 2 l Operaci sploětěai provést na lisu tt přípravku 3Ž 0,50 2,50

2580 Ksofllk i 1 Převést na automat 2,20 0y7O 1,50

3=4 Neprovádět (sněna kot spojení na b892576) 1,20 0 1,20

2589 Hrdlo 1 % Převést na auteeaat 5,50 1,50 4

2 Zhotodržék se slož.máiroji Itépiek aa autonata) 6' 2,50 3,50

2624 Šroub i 2 Převést na automat včcsávitu 6' 1,60 4,40

2625 Besv&děě 1-10 i Vyřešit (broušení ěeupáielc*výr0*tv#ra tělesa roura- 550° 480° 70*

děSe na jednotoBÍry-^telorok sapalovájaí-mechaniaaei
lapováná šoupátekfpředa^uspořoaontáS

2761 Těleso rozvaděče i Jednoúčelový stroj aa tělesa resvaděěfio 190* 26° 162°

PředmeUspoř«praeoviStě výroby těles rosvadSěfi c=» C3 40

Mapování sákloplochy strojně 50° 10* 4047
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Běs* JS&zov
X-f

O

éliS *

opero

2762 Deska 16

2763 Víko

2

a

9

14

2764 Víko 1

2766 JPousdro 1, 3? 4

2737 Šoupátko 1, 2, 3

ks pro
stroj

Opatřeni dosavo
t/vOZo

návrh.
Vvozo

úspora
t/V0Se

Horisont .brusku co 2 stroj o obsluhy sníže
čas

Sraženo, ostři, v ohvorosh brus ©tekutinou

90* 43" 45*

(vyřešit) 60 ^ 20" 40"
1 Přesný odlitek (a čište předlit.kanály-úkooy) -

Zrušofysování-zhot ..přípravek <31© odlitkss na

- -

broušení bez vyrovnávání m. stroji) e" «=v a"7
wa zákloCiete předlito kanálu sniž o čas
Zvětšit hloubku vrt.pro závity na 1? a pře¬
vést řezání závitů MS A MB na strojní (příp©
přípr*na upnutí kusu~na zékl.přos0odlitku

45" 20" 25*

sniž © cas na úpravu) m" 10' a*

1

lapoyéní základní plochy provádět strojně
Oper©fréz©boč©ploch pro upnutí zrušit (shoto
upírupřfpr0 na íréso zákl «plechy pro více ks

30‘ 10" 20"

1

společně) *

Převést na automat (hotově otvor X4H6 a

3,50 •to 3,50

1

0 X6?2 leu broušení}
Převést na automat (0 8, 0 14p3, 0 16?3?
ar®hran a upíchnutí včovnějo sraz ohran) •»prs~
vi'to0 10 a vnitř osražení hran 1/30° na

vrtae&e«=>3ápicky B1 & ě©15 po demontování

7,80 lg 30 6,50

{spec .v?*ták: g vedením 0 IC/0 8) 9,30 2,Su 5,50



 



Baž ©

eis*
£á58T čís©

opor©

2770 Šoupátko A

nrzi^ O
Cti'J Souptáko XP3*7

8

2?8X Zátka X

2765 Pouzdro X

šoupátko X

2768 §oupá4ko 1-15

ks pro
stroj

1

1

7

X

X

2

opatření

Frevést na automat

Převést r& automat hotově v6ozápichtt(dulčifc
s druhé struny)

Přípravek na více ks spol® frézovat
Převést na amtomat /

Převést na automat

Převést na automat (se str«0 8g5-$o 0 2; %áp 0 ě c 18
hotoyéo3navrtoduXčíku)duXčlk s druhé sir; 0 2,4
a 2xdráSo š«3 před cementováním)
Ziněnit postups Opov^°re^at| • 2íc
B3/600j cpo2~sa SJ25 se sivotóřesu* ©p<>3-s druhé
etr.kotovčotrraru (kopist) $op©4-vrtat Is 0 6*1;

dosev 0

l/res«
návrh©
t/VOZo

úspora
O.

,

»y v 3r &

3* 1# 2*

9f50 1*50 8*

i"7 105Q 1,50

17,50 5*60 11*30

3" 0,80 2,20

2,50 0,70 1,80

cp05«frézovat drážo4?5i op©S~sraz©ostří5 op©? -

cement©kálit s op ©©-vyrovnat5uprav o dulcíky |

op©9 -0tiskat 43,60 23,60 20

2805 Těleso ventilu 1 1 Převést na automat 3,50 ť 2,50

2 Zhoto slož 0 nástroj© ť 2,50 2,50

2606 Zátka. X X ^řevési na automat 2,20 0,70 le70

26*6 Reaktor měsíce X Pře<tót ©uspoř©montáže (tčqsváření a. soustruženi) 105 * 60 45"

268? Lopatkokolo 1*2 1 Použít kokilcodlitok-snížod&s na soustružení 32' 22^ 10*

4 Vícevřeten© spec ©hlavička na vrtáni (spoXoS hčo2B88) 7 3# 4

5 Snížit čas při rudní úpravě (kolál©odlitek) 380 50*
C

330

fO



 



běž© Násov
ČÍSo

2888 Pouzdro

2692 Víko

2893 Prstenec

2894 Pouzdro

2902 Turbina
měniče

2903 lep okolo
turbiny

2904 Náboj

2906 Prstene®

ěísc
opero

ks pro
stroj

opatření dosavo
t/reso

•mCi—n c&+^>ej*c=\

&&vrho
t/VoZc

;jr>=>C9«pCw'2»C8»

úspora
•t/vOSc

3 1 Vícevřetenospeeovrtohlaviuka (spolo b bč0288?) 9 6*

L» 2 Ví©&Tř©t©nohlavička na a zahloubení (spol« ň 0

s bčo 2888)
5^ 2 3

2 1 Zhotovit spec©přípravek (stoíhni a radios na¬
jeden úkon) stříhat na přes ©rovino délku (otvory 0

pro eráry,vrtat v přípravku (vis beč©2886) 10* 5 5
c

0 ~ 3 1 Převést na AB 80 z tyč© hotově pro protlač©profilu 13,20 3,20 10

1 0 69,3 provést na AB 80 (změna zakládání pro pro¬ j

tlač©)

?

3 0* 3

- 1 PředmQtoUspořomontáž (včosváření a soustružení} 150* 95 55

1-3 Použít kokil*odlitek-8níž©čas při soustružení 54*
(5>

24 30*

V Použít kokil ©odlitek-sníž © čas při ruč..úpravě 600' 80* 520*

4 Vrtání provést vč©zahloubeni vícevřet©hlavičkou A 4

(spolo 6 bečo 2904)
15*

ň

/■

O
ň

3
a

l Převést na RB 63-poloautoiaaty (op©lf394s5 a 6) 42 24 18

5,6
9 Trkání vč © zahloubení provést speSoVÍcerřeten© A

hlavičkou
15' 6* 9

4 1 Oper©soustxuž ©zrušit (vnější a vnitř©rozvin© 0
dle skutečnosti vč.lícování v přípr©zajištujíslrn c

dodržení rozměru 20,5 a S?5) S° 0 f»



 



běž,
ČÍ3o

Bá.26V čís o ks pro
op©r0 stroj

Opatřeni dcssv©
t/voa©

návrh©
t/VOZO

úspora
t/voSo

2912 Šerp ©mezdčs 1 Předrnět ©uspoř ©vsántáž (vč©svrířeni a soustružení) 154* 220*
/j

34*

2913 Lop ©koledorp o 1-3 1 Použit koldloOdlitek-mížo čas při soustružení . 545 34 30*

5 Převést na vícevře ten©vrtačku (přípravek na pooio~
#

cení o 10° na 2 x - 2 díry pro centrokolíky % M8
včetazahloubeni na předchozí operaci) 56* 26* 30*

použít slož ©nástrojů {vriák*sps@osháhlubník5
Q Použit kokileOdlitak-snížo^iB při ručeúprava SGG* 80 520

2914 Prstenec 4 1 Operaci soustruž©zrušit (vnější a vnitř©rozvin©0
dle skutečnosti vč©lisování v přípr©zajiělujícím
dodrženi rozměrů 2Q05 a 8?5) ď - 6*

2920 Hřídel 3 1 Převést na RB 63í0125 f? na 125,4M053 sa 53H7 pro A

přípr©) - (předvrtat na 0 50* vybrání hot©ku broušonl) 13* 15 3

4 Ka rozpÍBotmu čel ©zarovnat a ar©hranu {pro hrot) - ca c-»

A

3 Převést na š? 31
15'' 8 7

6 Použití vícovřeten © spec ©vrt©hlavičku (spec©vrták
se záklubo)

xo*
>

4* 6*

15 QperoZrusit (provádí se v opero 4)
t?

8 - 8*

2930 Víko 1 PřediBa uspoř o montáž 30" 80* 10*

2932 Kotouč 4 1 Otvory 6x011,5 a 8 x 0 6*4 apolo razit fea lisu
6* 1*50 4*50

-*

6 - T Kalit v přípr© (za^se z © deform.)-sniž© čae na vyrovnávaní) 12
6 6



 



běž.
čis*

Název 61b0

opor.

ks pro
stroj

opatření
dotíav.
t/voz.

návrh©
t/vozp

úspora
t/voz.

2931 Víko 4 i Převést na vícevřetovrtačku (přípravek na pootočeni
0 X0°na 2x • pouze vnější otvory vrtat a na druhém
stroji řezat závity) 2 díry pro centr.kolíky a 8 x
6f4 předem na radiál.vrtačce)

70* 40* 30*

2933 Přiložka 3 1 Otvory 8x0 6,4 společné razit na lisu (možnost
použiti přípravků - řes*» s b.č. 2932) 3,50 1,50 2*

29a Skřli náhon 2 1 Předmět.uspoř. a nechán, pracoviště rysovačů 70* 40* 30*

čerpadla 3 Držáky se slož.nástroji pro karusel (Využ.boč.suportů) 60* 35* 25*

4 Držáky se slož .nástroji pro karusel (vyuí.boč.suportů} 35* 25* 10*

5
•

Na jednoúčel.stroj(zarovn.na siru 63-frés.0 22
provést na dalšo operacích)

85* 30* 55*

6 Z horizontky na fréz«(připravek+jeřáb)v£ceetroj.obsl» 12* 7° 5*

T Z horizontky na frézuípřipr. ♦ jeřábMeestroj,obsluha 18# 10* 8*

9 Protilehlé příruby(vrtáai převést f radiál.vrtačky na
víceYřeten.vrtačku»ostatní včetně zahloubeni vybrání
0 22 a zahloubení 0 70 na míru 63 (spec.záhlubník) 90* 60* 30*

na radiál.vrtačce (ryohloupim.záhlubník naopodní
zahlubovánl)

«. 10 Sáli.počet úkonů úprav a čas (čisté odlitky 8l) 25* 15* 10*

2942 Pouzdro 1 1 Dlážky protlač,třnea na inpuls.lisu<pMpr.+trn)
odhrotování neprovádět (stružl se při montáži) 7* 2* 5*

294B Ozub. kol* 1,3,4 1 Převést na ANK 6/160
30* 10* 20*

8 Zhot. držák se slož. nástroji
6* 4* 4
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běŽo
81s#

Kázev číso pro stroj
oporo ks

Opatřeni dosev,

t/voa o

návrha
t/voz o

úspora
t/V020

2949 Osubokolo 1 1 Převést na AVK 6/160 28* 10* 18*

6 Zhot*držák ee slož# nástroji r 4* 3*

2951 Hřídel 3-4 1 Převést na automat (díle 38 * 091 dodrž o) 8t60 2,60 6*

3001 Uáprava — 1 Jednoúčelový stroj 234" 28 * 2C6*

3CC3
(3004) Otočný cep 11 2 Jednoúčelový stroj na přič# otvory 140* 23* 117*

3005 Kroužek i 4 Převést na automat 16* 6' 10*

3017 8©p 11 2 Převést na bezhrctou brusku 12* 4* 8*

3027 Fáka 4 1 Oporo vrtání přepočíst dle normative 43' 35* e‘
8

3028 8©p ii i Převést na brzhorotou bruska 6* 2* 4 i\>
o*

3032 Matice 1 4 Převést na automat 12,40 4*40 8* 3

3035 Matice i 2 Převést na automat - iávit převést do opar«2 8* 5* 3*

3036 Matice i 2 Převést na automat - závit převést do oper02 8* 5* 3*

3049 Ráfek 1-2 2 Obě operace na jednoučel*stroji na 1 operaci 21*60 11,60 10*

§050 Ráfek 1-2 2 Oper* 1 a 2 na jednoúčelostroji na 1 operaci a*»6o 11,60 10 '

3109 DiskokoXa 4 2 OperoCoustTohotojí 490*2+0*03 dle normativů -
eníž* čas 90* 60* 30*

6 Převést na vice*řet©n# vrtačku 46" 20* 26*

3110 Věnec s pogvsm. 1 2 Opero6oustrohoto0 49CB8 dle normativů eníž.&us 50* 40* 10*

3111 Obruč 0-9 2 Převést konetr*jako odlitek s ocelolitiny (úspo¬
ra řezání,vypal •skosení?předehnutí; (akruŽováni,
sváření a kalibrování v kooperaci)« 40* Cb# 40*

10 - 11 Opero soustružit n& karuselu vně i uvnitř -

sniž * časů dle noraativů 80* 60* 20*



 



běž ©

čís©
Název cis © ke pro

oper© stroj
Opatření

dosav©
i/voz©

návrh©
Vvoz o

úspora
i/voz©

3121 Kryt 4 1 Předmět © uspoř ©pracoviště lakovny
28"*
16"
34.40

20* ec
16*

3136 Pouzdro 1-2 8 Použít polyamid,tlakovýlisek 12" 22,40

3145 Vidlice 1 8
2

Převést na automat
Frézovat v přípravku (slož©frézy - 2 řady po 0

24 12"
0

12

3227

3315

3512

Šroub

Přípojka
Trubka

2

2

2-3

3513 Trubka 2-3 1

3514 Trubka 2-3 1

3515 Trubka 2-3 I

3569 Páka 1

3601 Vnější rám 1,3,5,6
8

1

3602 Vnitřní rám 1,3
4a

1

3603 8ep ^ 2 + 4

(3604) 5

10
3605 Matice ^

4*50
21*Z revolveru na automat

Z revolveru na automat
Zrušit kalibrování otvoru v celé délce,sshoiospeco
výhrubník 0 19,75 tč0 záhlubníku na zarovnání a
sraženi hran vně i uvnitř, s pružným rozpínáním
vedením©Straženi provádět výměnou nástroje na sloup©
vrtace©

Opatření stojné jako na boč© 3532
Opatření stejné jako u b.So 3512
Opatření stejné jako na b©ě© 3512
Převést na automat
Linka na svař* zvěd, zařízení
Předrnouspořopracoviště na tryskání zved*zařo
Linka na, svař0
Předinouspoř©pracoviště na tryskání zvěd. zařízení
Převést na automat{vnější podávání nebo menší ghator038
Frézozávitu-snížoěae dle normativu (2 stroje)
Frézovat u přípr0(více ks za sebou ve 3 řádcích

~ * * * - - —< O Ann*.

1*20
8* 13

3,30
c

ll" 6* 5*

li" 6* 5*
ll" 6* 5*

11* 6* 5*

2,50 1* 1,50

26o" 180* 80*

60* 30* 30*

65* 55* 10*
C

20 15* 5"
Ďr©38‘ 11,20 26,80

21* 12* 9*

30* 10* 20*
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běž,
ČÍBo

Název CÍGg
oper©

ks pro
stroj

opatření doeav.
t/roze.

návrh.
t/vo*.

úspora
t/vo*O

3614 Zvěd*deska 1 1 Linka na sváření zvěd* zařízení SO* 60* 20*

4 Předaouspoř ^pracoviště tryskání zvědo zařízení 20* 15* 5"

3615 8ep 2 4 Převést na automat (vnější podívání nebo menší 0
mater») 24* 7,20 16,80

5 Fró*ozávitu-snížo dle normativů čas (2etroje) 14* 8" 6°

3617 Nosič kladek 2 1 Rýsování zrušit - navrtat dulčiky v přípravku 10* - 10*

3647 Lišta 1# 3 1 Operovrtání po řezání - sražení 4 x 8/45°nahradii
8ražením r 112,5 (soustružit při r 65) nový připro-
vek pro 4 ks pro soustruženi 12" 6" 6"

2 Vrtat v přípravku bez rýsováni 2* - 2*

3648 Deska 4 2 Ruč .oraž .hran převést na omllo buben a" 2* 2°

3652 Cep 2 2 Převést ca automat ť ť 2°

3658 Cep 1 4 Převést na automat 10* 4" ť

3661 Článek 2 16 Snížit čas dle normativů 16" 2*40 13*60

3664 šroub 2 2 Převést na automat 8" 3* 5"

3668 Nosná vidle 2 2 Obrábět na jednoúčelovém stroji 420* 40* 380*

3675 Cep 2 1 Převést na automat 3" ť 2*

3721 VocUpoetranice 0 2 Zhotovit měřící (dotyk„průchozí) přípravek na vnitř <»

stěny profilu při vyrovnávání 28* 20* 8*

3725 Držák 1-2 1 Frézovat sákl .plochu v upínQpřípravku nožovou hla~
vou SK (přípravek dle akutoodlitku - bez rýsování) 8P30 4' 4,30
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bšžo
čís.

SiáSQT ČÍSo
opero

ks pro
stroj

opatřeni dosaTo
t/roso

návrho

t/V0£o
úspora

r»o tc

5 Vrtat v připro (2 ks spolo-Xwvý a pravý bčo3726) -

0 4GE7 na 0 40 od vrtáku (postačí) 26° 16* 10*

9 Vrtat a stružit 0 45H7 v připr»(2 ks spolo - levý
a pravý bčo 3726) 10* 7' 3*

3726 Držák X - 2 1 Frézovat sákl* plochu v upin»přípravku nožovou hla¬
vou SK (přípr0dle skutoodlitku (be* rýsování) 8,30

o

4 4,30

5 Vrtat v připro(2 Ke spoXo-pravý a levý ~ bčo3725) -

0 40H7 na 0 40 od Vrtáku (postačí)
0

26 16* 10*

9 Vrtat a stružit 0 45H7 v přípr0(2 ks spolo pravý a

levý hčo3725) 10" 1°

3728 Deska 4 1 Frézovat 2 sražení spoloslož* apecofréasjsd (2 ks
vedle sob©) na horiz* fréze© 5" 3C 2"

3735 Trubka 1 1 Přerovnání a vnitř0odhrotová»í znašit (trubka - raa-

lá délka? otvor je překryt přivař0de>i0 4) 3,50 3,50

373S Návařek 1-2 2 Místo z tyče z plechu vylisovat 3$ 30 0,80 2*50

3742 Deska 3-4 2 Vrtat v přípravku bez rýsování 7* 5* 2°

3743 Deska 1-7 2 Komplet vypálit t*rar dle šablony na vypalovačce 32.70 ie' 14,70

3744 Návařek 1-2 2 Místo z tyče z plechu vylisovat 3?30 0ř80 2,50

3747 Trubka 1 1 Přerovnání a VfcitřQodhrotování zrušit (tru bka- ne¬

pravděpodobnost ohnutí? otvor překryt přxvař0deto75
c

4 -

i

4

3781 Nosník 3 1 KcmpXootvory U 45*1,5 na jednoúčelostrojí 150" 50" 100*

3785 Nosník 3 1 Komplootvory M 45*1,5 m jednnůčelostroji 150# 50' 100*



 



fcěžo
ČÍS©

názor ciaůo
oper0

ks pro
eiroj

opatřeni dosav©
t/VOSo

návrh©
t/V0Zo

úspora
t/Voz©

37SI Lišta 1-2 1 Frézovat současně na výěku 30 a vybrání
slož©frezemí Í2 ks vedl© sebe-víte ks za
sebou) r připravila

e* 5' 3*

3732 Lišta 1-2 í Presovat současně na výsku 30 a vybrání
bIož©frézami (2 ks vedle eebs«*více ke za
eebou) v přípravku

3° „ 9 3*

3793 řříložka 1-2 1 Vrtat v přípravku bez rýsování 3,50 2,50 ť

3829 Víko CO1O l Použít přesný výkovek-odpactá řezání a hrubovánl 13?80 8,80

3834 Koleno 0 1 Převést ©a automat
4 1,50 2,50

3835 Objímka 1-2 1 Převést na automat (vybr.0 20,5 na vrtačce -
závit frézovat) e,eo 4,80 4

3842 Pístelyč 4 — 9 1 Předmět«uspořopracoviát© píst*tyčí {závit
hotové strojně - zvětšit hloubky díry pro záv,, 75" 55" 20

Sa - 10 lisžtění pod chrom a chromování v nové galva-
nivně za použiti nové technologie 330' 130* 200*

3856 Vložka 1 1 Převést na automat 2,60 0,80 1P80

3890 Deska 2-3 1 Otvory se záv* U 45 x 1*5 na jcdnoúěel©stroji 60* 30* 30

3895 Deska 1 1 Otvory 8© Káv, M 45 x 1,5 na jednoúčwl,stroji 60* 30* 30*

3938 Víko 3-7 2 Vrtat v přípravku na jednu operaci 19,30 12' 7,30

4321 Sátrubek 2, 5 1 Převést na automat AB 80 kompl, obě strany
(pro upnutí pří fréz©závitu zhotudělené
pouzdro)

13* 7" ť
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hM o

ČÍZo
-J*£ »<T;V Čí3 o

opero

ks pro
stroj

opatření dosavo
%/VCZo

návrho
t/ÍVOSo

úspora
tÁo*o

4342 Hrdle 1 1 Převést na automat 6° 2" 4^

4343 Hrdl© 1 X Převést na automat 6' 2 * 4*

4335 Přípojka 1 1 Převést na automat
o

4 ls50 2,50

4351 Nátrubek 4 2 Z revolveru převést na vrtačku 4* 2ř 2*

4359 Šroub 1 4 Převést na automat 16* 5* 11*

4366 Přípojka 1 1 Převést na automat kompl 0 hot o 4* 1*50 2,50

4367 Rozbočka 1 X Převést m autorda t 3,80 1,80 4

4369 Šroub 1 2 Převést na automat 9,40 3,40 6*

4371 Přípojka. 1 1 Převést na automat kompl© hoto 4* Xs50 2,50

4372 Trubka 1 1 Převést na automat
c

-S 1,50 2,50

4383 Přípojka 1 i Převést na automat 1,20 0,50 0,70

4387 Šroub 1 1 Převést na automat 3,20 1,20
O

2

4835 Úhelník 2-3 l Opero 2 a 3 převést na lis
<7

J 0,60 2,40

6016 Klíč 1 ~ 2 1 Převést na SHS 50 opero 1 o 2 18,70 11,70 7*

5 Frés o slož o frézami v přípravku t&qq ks sa sebou

(po shoto 2 zubu povolit ~ přetočit o 90° - vy-
rovnat pravítkem na dorazy) 0° 4'

7202 Oko 1 € Převést ua automat 186 6* 12*

3 Frézov přípravku více ks 2a sobců slož©frézy ia* 10* 8*

1 BSEUhlara ~ 3 JednoúČel©stroj na hlavy táhla řízení 45* 16,30 28,70

řísoní

1rt. KI.rF - 4 Jednoučelo stroj na hlavy táhla řízení 60* 21,70 36p:o

řízeni



o

ČÍS o

ná$ev čís o ks pro

oper© stroj
>C3rt* tacií

opatření áoav0 návrh o

t/VOZ* %/voZo
úspora
VvaZo

Celkové snížení pracnosti na X vozlkř docílené opatřeniiox pro jednot!o běžo Čísla vosik&í ll^žláSS
Ntni&*

tjo

issa

Shodo

fO

3



tt OPATfiSFf £B SHÍŽEHÍ FBACBOSTI VOZÍKU OTHM £522 (represents**) wredona
u>
Cs>



Po So

akce

Další opatřeni k sníženi pracnosti výroby vysokozdvisiných vodíku úspora
éacA vosík

Io Eozšíření vícestrojové obsluhys
Nařasení dalších 56 strojů do vícestrojové obsluhy
30 strojů do 2 strojové obsluhy
12 strojů do 3 strojové obsluhy
14 strojů do 5 strojové obsluhy
Propočet úspora ř?bcd<. vi* "EKONOfio ViHOBHOffiUÍ VÍGESFROJOVl OBSLUHY"

34,20 Nhed

II0 Snížení pracnosti měřením spotřeby času a rozbory norem dle normativu
Úspora Nhod0 ze stávající THN výkonově EWHM 2522 (756 Hhod) * 3 %

22,68 Shodo

lilo Sníženi pracnosti vlivem zapracovánosti
Úspora Nhodo se stávající THN výkonové DVHM 2522 (756 Hhod) ** 1 %

7,56 Nhodo

IV o Sníženi pracnosti vlive® zvýšení eeriovosti {úspora Sasu Tpz)
Úspora Nhodo ze stávající THN výkonové IWHM 2522 (756 NhodJ * lp5 %

11,34 Nhodo

Vo Snížení pracnosti využitím normalizace, typizace, ZN, patentů a nov* práč® metod
Úspora Nhod* ze stávající THN výkonové WBSS 2522 (756 Nhod) * 1,5 %

11,34 Nhodo



po Co

akce

Další opatření k snížení pracnosti výroby vysokozdvižných vozíků úspora

oasA vozík

Vlo Snížení pracnosti dalšími konstr* změnami (zlepšení technolog!šnosti konstrukce
Úspora Shod © ze stávájioí THN výkonové BVKM 2522 (756 Nhod) « 3 %

22,68 Nhod

Vilo Snížení pracnosti dalšími technolog o změnami (nástroje» přípravky apodo)
Úspora Nhod* ze stávající THN výkonové WBU 2322 (756 Nhod) « 2 % 15,12 Nhod

Vlilo Snížení pracnosti zavedením dalších novýoh zařízení
(Nitroeesaentacs, odmaštovací linka a ost« zařízení nehodnocená v seznamu
opatření k snížení pracnosti DVSSá 2522 dle běž o čísel typy)
Úspora Nhodo ze stávající THN výkonové DVBU 2522 (756 Nhod) ** Q$25 %

1,88 Nhod.

Celkové snížení pracnosti na 1 vozík, docílené opatřeními I až VIII 126*80 Nhodc



Ekonomické vyhodnocení dalSiho využiti viceetrojové obsluhy pfi rogni yyrobě 4 000 vozíku ~_ugpo^_rJ»hod
m i vozík

. , , . ^ . .o 30 strojů x 4 000 Rhod 1
Ve 2 strojové obsluze na 2 směny - 30 strojů * —— — * ~

4 000 vozíků 2
15 Rhod/lvozo

„ ^ . . , , , „ v ^ ^ .« r 12 strojů x 4 000 Nhod _ 2V© 3 strojové obsluze na 2 směny - 12 strojů *- ———— % -
4 000 vozíků 3

« 8 Nhod/1 voz o

Y 5 strojové obsluze na 2 směny - 14 strojů K iÍ-.2Í££i-.í-l«222-.5fe2É x í « 11 p2 Nhod/1 voz,
4 000 vozíků 5

Celková úspora r Nhod na 1 vozík zavedením další vícestrojové obsluhy * 34,2 Nhod/1 voz o

Vysvětlivka: Úspora normo času při vícestrojové obsluze - 2 strojů « « tj0 50#0 % úspora
2

2
3 strojů * - ij® 66*6 % úspora

3

5 strojů * í ijo 80&Q % úspora

40jnino_
4 stroje

Příklad: Skutečný praCo čas * 15 min* Vystavená norma při 3 strojové obsluze 10 Nmin tjo 20 %
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CELKOVĚ
VYH03H0CESÍ
OÍATfiEyj_KE.
SMÍŽEMÍ
PRACNOSTI

O

VYSOKOZDVIŽNÝCH
VOZÍKU



«

3a
-

Celkové
vyhodnoťení

vozíku

Stávající
pracnost
na

.

vysokozdvižný
vozík

(icprcsent&nt
PYHM
25?;::)

w

756

NhocU

plánovaná
pracnost
na
i

vysiokosdviŽny
voz
líc

(při
roční
výrobě
4

000

vozíku
s

použitím

nové

technologie)

*»

420

Shod,

Úspory
pracnosti
ne.
1

vysokozdvižný
vozík

(použitím
no\Té

technologie
a

£?ýcenin
roční

výroby
na
4

OCD

vysokozdvižných
vozíků)

«

336

Xíhoda

1)

Úspory
Shodo

na
i

vo?ík

docílené
opatřeními,
we

děnými
v

m»

nám®
dle
běž.
čísel

vozíku

(representant
DVE1Í
2f,22)
s

209,
20

Shod

II}

úspory
Shodo
na
1

vozík

docílené
opatřeními,

uvedenými
v

oez

namu
dle

jednotío
akcí*

126,80
Shod

Celkové
úspory
Shodo

docílené
opatřeními
1

a

IX*

336-00
Shod

s£
a>

tzi:£>
co

oo
<«*»

«roc:.



 



 


