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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav navažování ethanolu 

používaného při výrobě léčiv ve společnosti, jejíž jsem zaměstnancem, a navrhnout nový 

způsob, vylepšení, kterým by se nedostatky eliminovaly. Analýza a návrh budou provedeny 

s cílem dosažení vyšší přesnosti navažování ethanolu, protože přesnost je zvláště ve 

farmaceutické výrobě velmi důležitá. Kromě přesnosti však bude nutné dbát i na bezpečnost, 

protože je manipulováno s hořlavinou 2. Třídy. Proto bude analýza a nový návrh zohledňovat 

i toto hledisko. V závěru práce bude zhodnocen přínos nového způsobu navažování ethanolu 

v porovnání s původním navažováním.  

Hlavní přínos práce spočívá ve zpřesnění navážky ethanolu, který bude zároveň splňovat 

také bezpečnostní podmínky manipulace s ethanolem. Návrh bude zaveden do výroby a jeho 

zhodnocení proběhne přímo za chodu výroby.  

Klíčová slova: tenzometrická váha, inertizace, hmotnostní průtokoměr 

 

Abstract 

The aim of this work is an analyzis of the current state of ethanol weighing used in 

pharmaceutical production in a company that I work for and to propose an improved process, 

which would eliminate the deficiencies. Analysis and proposal will be carried out with the 

aim achieve higher accuracy in weighing of ethanol, as accuracy is particularly in 

pharmaceutical production very important. In addition to accuracy, however, safety must be 

respected, because it is manipulated with flammable liquid of category 2. The analysis and 

new proposal also reflect this aspect. End of the work will evaluate benefits of a new ethanol 

weighing in comparison to former weighing.  

The main benefit of this work is refining of ethanol weighing together with safety 

regulations for handling with ethanol. The proposal will be implemented into production and 

its evaluation will take place directly in the running of production. 

Key words: tensometric weight, inertization, mass flowmeter 
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1 Úvod 

Farmaceutická výroba, ve které byla provedena analýza a návrh zlepšení navažování 

ethanolu, je součástí výrobního závodu čítajícího cca 1500 zaměstnanců a zabývá se výrobou 

pevné lékové formy, měkkých želatinových tobolek a také kapalnou lékovou formou. Právě 

kapalné lékové formě je tato práce věnována, protože zde je nejvíce použit ethanol a navíc 

jsem jejím zaměstnancem. Náš výrobní závod je členem přední nadnárodní farmaceutické 

společnosti. Patří mezi TOP 10 farmaceutických společností na světě. Má zastoupení ve více 

jak 60 zemích celého světa a zaměstnává více jak 46 000 zaměstnanců po celém světě.    

Důvodem výběru tohoto tématu je projekt zaměřený na řešení nedostatků při navažování 

ethanolu, který jsem měl za náš výrobní závod na starost. Ethanol je totiž jedna z 

nejdůležitějších vstupních surovin používaných ve farmaceutické výrobě. Nejčastěji je použit 

96 % ethanol, který je takto přivážen do společnosti nákladními automobily a také po 

železnici jako vstupní surovina. Takto koncentrovaný ethanol má hlavní využití jako vstupní 

surovina použitá k výrobě produktů obsahujících ethanol.     

Ethanol je čirá, bezbarvá, těkavá a snadno zápalná kapalina. Je hygroskopický, mísitelný 

s vodou a dichlormethanem. Hoří modrým bezdýmým plamenem. Teplota varu ethanolu je asi 

78 °C [1].  

Dále jsou použity i nižší koncentrace např. 50 % a 70 %. Tyto koncentrace jsou nejčastěji 

užívané po vstupní koncentraci 96 %. Je možno použít i jiné koncentrace dle požadavků. 

Nižší koncentrace je dosaženo ředěním. K ředění Ethanolu se používá čištěná voda – Purified 

water. Jedná se o destilovanou vodu, která je vyráběna naším střediskem a používaná nejen 

k ředění ethanolu, ale také jako součást velkého portfolia produktů, protože je jednou ze 

základních vstupních surovin. Ethanol ředěný čištěnou vodou o nižší koncentraci než 96 % je 

použit k mytí a sanitaci zařízení. 

Ethanol je přiváděn z ethanolových nádrží umístěných v samostatné budově, určené ke 

skladování ethanolu, do prostorů výroby kapalné lékové formy potrubím, které je napojeno na 

zásobník ethanolu umístěný přímo v budově. Z této nádrže je čerpán pomocí čerpadla 

k jednotlivým odběrovým místům. Samotné navažování probíhá vážením na vahách, 

umístěných v jednotlivých výrobních boxech.   
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Cílem této bakalářské práce je analýza současného stavu navažování ethanolu ve 

výrobních boxech přes váhy, za účelem návrhu zlepšení navažování ethanolu, z důvodu 

přesnějších navážek. Dalším z důvodů je zajištění větší bezpečnosti, protože je s ethanolem 

manipulováno v otevřeném prostředí a vzhledem k těkavosti a snadné zápalnosti hrozí 

v nejhorším případě i výbuch. 
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2 Management kvality a zlepšování kvality 

Samotný pojem kvalita je definován jako pojem, který se vztahuje k výrobkům nebo 

službám, ale také k prováděným činnostem a je charakteristikou, která má svou historii 

s počátky ve starověku,  kdy lidé začali vyrábět nástroje, které sloužili pro jejich potřeby.   

Význam kvality stoupl zejména v posledních dvou desetiletích minulého století. Ve 

světové ekonomice došlo k velmi významným změnám, které lze charakterizovat převahou 

nabídky nad poptávkou, nadměrnou produkční kapacitou, zvyšování tlaku na snižování 

objemu jednotlivých dodávek, krácením inovačních cyklů, rychle se šířícími znalostmi, lépe 

informování a zhýčkaní zákazníci, globalizací podnikatelského prostředí [2].  

 

V současném konkurenčním prostředí je kvalita:  

a) Rozhodující pro stabilní ekonomický růst podniků. Organizace s moderními systémy 

managementu kvality dosahují dlouhodobě podstatně lepších výsledků než organizace 

s tradičním zabezpečováním kvality prostřednictvím pouhé technické kontroly. 

b) Nejdůležitější ochranný faktor před ztrátami trhu. 66 % ztrát trhů je způsobena nízkou 

kvalitou výrobků a služeb. 

c) Významný zdroj úspory materiálů a energií. Typickým příkladem jsou výrobky nízké  

spolehlivosti, v případě kdy dochází k mrhání přírodních i lidských zdrojů. 

d) Cesta k trvale udržitelnému rozvoji. Naplnění potřeb současné generace bez ohrožení  

naplnění potřeb budoucích generací. 

e) Ovlivnění makroekonomických ukazatelů. Jedná se o přidanou hodnotu ekonomickou  

i věcnou.  

f) Úzce souvisí s ochranou spotřebitele. Jedná se o předpoklad dobře fungujícího tržního  

hospodářství. Kvalita výrobků a služeb je doménou subjektů, které tyto výrobky a služby 

poskytují [2]. 

2.1 Vývoj systémů managementu kvality  

Systém managementu kvality prošel velmi významným rozvojem ve 20. století. Tento 

rozvoj je rozdělen do časové osy o odlišných stádiích:  
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a) Řemeslná výroba:  

Pro výrobu bylo typické, že výrobce byl v bezprostředním styku se zákazníkem, od 

kterého přijal požadavky, a ty se pak snažil plnit. Výrobce byl ve styku s výrobkem od 

počátku jeho vzniku až do jeho předání zákazníkovi. Výhodou tohoto systému byla zpětná 

vazba a nevýhodou nízká produktivita.  

b) Výrobní proces s technickou kontrolou: 

Došlo k hlubší dělbě práce a zavedení prvních výrobních linek. Dělník nebyl v přímém 

kontaktu se zákazníkem a prováděl na výrobku určité operace a poté jej předával dalšímu 

spolupracovníkovi. Došlo ke ztrátě pocitu vlastnictví a hrdosti k vyráběnému produktu. 

Z tohoto důvodu byla zavedena průběžná kontrola prokazující, že je dosahováno 

předpokládaných parametrů výrobku. Nevýhodou byla skutečnost, že pracovníci začali mít 

pocit, že péče o kvalitu není součástí jejich povinností. 

c) Výrobní proces s výběrovou kontrolou:  

U tohoto modelu byly poprvé použity statistické metody. Ke vzniku tohoto modelu došlo 

zejména v průběhu druhé světové války, během které se vyrábělo velké množství válečného 

materiálu. Výroba byla pečlivě sledována a pravidelně se prováděla měření, která byla poté 

statisticky zpracována. V civilní sféře se tento model významněji prosadil až po druhé světové 

válce zejména v Japonsku, kde působil Američan W. Edward Deming. Došlo k rozšíření 

zavádění statistické regulace a statistické přejímky.  

d) Regulace výrobních procesů:  

Díky uspokojování odložené poptávky po výrobcích a službách vzniklou strádáním za 2. 

světové války, rostly požadavky na výrobky a jejich kvalitu. Došlo k pochopení, že výrobek, 

který je bez vady, nemusí být úspěšný na trhu. Zákazníci kromě kvality zohledňovali také 

vzhled, spolehlivost, dobrou ovladatelnost, úspornost. Tyto nároky zákazníků na výrobky se 

odrazili u producentů, a proto se začalo postupně prosazovat, že kvalitní výrobek či služba je 

záležitostí všech podnikových útvarů. 

e) Celopodnikové řízení kvality:  

Žádný útvar podniku nemohl převzít izolovaně všeobecnou odpovědnost za kvalitu. První 

pochopili přínos kvality jako konkurenční výhodu Japonci a zavedly poznatky týkající se 

kvality do každodenní praxe. Vznikl tak základ skutečných systémů managementu kvality, 

označovaný jako celopodnikové řízení kvality - CWQC (Company Wide Quality Control), 

který je spjat s dalším Američanem M. Juranem. CWQC je založeno na vysoké kvalitě 
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výrobků a služeb - od kontroly kvality přes regulaci výroby, zabránění možnostem vzniku vad 

aplikací statistických metod až k úplnému řízení všech činností, které mají vliv na kvalitu.  

f) Výrobní procesy s koncepcí TQM: 

Ke vzniku TQM došlo v druhé polovině dvacátého století zejména v Japonsku, následně v 

USA a Evropě. Tento přístup je v zásadě filosofií managementu kvality, který obsahuje 

názory zejména E. Deminga, J. Jurana, K. Ishikawy. Obsahuje však i názory dalších teoretiků 

a zejména je rozšířen o praktické zkušenosti firem, které uvedená doporučení dále rozvíjely. 

Přístupy TQM byly dále kodifikovány v podobě kritérií pro udělování různých národních a 

nadnárodních cen za kvalitu a podnikatelskou excelenci jako je Demingova cena za kvalitu, 

cena Malcolma Baldrige, EFQM. 

g) Dokumentované procesy – Normy ISO řady 9000: 

Poprvé byly požadavky na skutečný management kvality stanoveny v normách AQAP 

pro NATO. Postupně se připojila i NASA a posléze došlo k uplatnění těchto pravidel i v 

civilních oblastech. V roce 1980 byla ustanovena technická komise ISI/TC 176, jejíž 

výsledkem byl návrh a v roce 1987 přijetí norem ISO řady 9000 pro management kvality. 

Jedná se o generické (všeobecně platné) standardy a jejich ustanoveními se může řídit 

jakákoliv organizace v jakémkoliv státě světa.  

h) Integrovaný management:  

Mnoho odborníků očekává a současný vývoj tomu nasvědčuje, že další vývoj 

managementu kvality povede k fúzi managementu kvality, péče o životní prostředí a 

bezpečnosti a ochrany zdraví do tzv. integrovaného managementu. V konečném důsledku má 

dojít v organizacích k vytvoření jediného kvalitního systému řízení.  

Tento přehled nám umožňuje pochopit, že dnešní situace je výsledkem evolučního vývoje 

nazírání na problematiku zabezpečování kvality a že se management kvality výrobků a služeb 

rozvinul v kvalitní celopodnikové systémy řízení [2].  

2.2 Koncepce systémů managementu kvality 

Jedná se o tzv. koncepce systémů managementu kvality, které jsou základními 

strategickými přístupy k vytváření a rozvoji těchto systémů v praxi jednotlivých organizací. 

V současnosti se po celém světě používají tři základní koncepce systémů managementu 

kvality. 
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Koncepce odvětvových standardů – požadavky zaznamenané do norem, které mají 

platnost v rámci jednotlivých výrobních odvětví. Nejsou generické, respektují strukturu 

norem ISO 9001, které přidávají další specifické požadavky a také jsou náročnější než 

standardy normy ISO řady 9000. Zřejmě nejstaršími jsou postupy Správné výrobní praxe - 

GMP, které se používají ve farmaceutických výrobách. Existuje mnoho dalších odvětvových 

standardů, např. GLP – správná laboratorní praxe, HACCP – stanovení kritických bodů 

v technologii potravinářské výroby, ASME – kódy pro oblast těžkého strojírenství, API – 

standardy pro zabezpečování kvality produkce olejářských trubek, AQAP – směrnice pro 

zabezpečování kvality v rámci NATO a v poslední době také zejména QS 9000 a VDA resp. 

ISO/TS 16949, které definují požadavky na systémy managementu kvality u dodavatelů 

automobilového průmyslu. 

Koncepce ISO – normy ISO řady 9000 mají univerzální charakter, takže je možno tyto 

normy aplikovat jak ve výrobních organizacích, tak i v podnicích služeb. Normy je možno 

aplikovat bez ohledu na charakteru procesů a povaze produktů. Soustava norem ISO 9000 je 

tvořena trojicí norem: ČSN EN ISO 9000:2006 - Systémy managementu kvality – Základní 

principy a slovník, ČSN EN ISO 9001:2009 - Systémy managementu kvality – Požadavky, 

ČSN EN ISO 9004:2010 - Řízení udržitelného úspěchu organizace – Přístup managementu 

kvality. Dále je doplněna o normu ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování 

systémů managementu.    

Koncepce TQM – není založena na předem přesně definovaných požadavcích. Tento 

přístup je v zásadě filosofií managementu kvality, který obsahuje názory zejména E. Deminga, 

J. Jurana, K. Ishikawy. Koncepce TQM v praxi funguje tak, že je realizována prostřednictvím 

různých modelů vymezujících rámec jednotlivých oblastí TQM a slouží k posouzení úrovně 

řízení organizací. Kritéria TQM jsou použita jako podklady pro udělování cen za kvalitu. 

Nejstarší je japonská Demingova cena za kvalitu, dále americká Národní cena Malcolma 

Baldrige a Evropská cena za kvalitu EQA. V Evropě vznikl model EFQM, který byl zásadně 

inovován a změnil se na model EFQM Excelence [2, 3].     

2.3 Management kvality 

Managementem kvality se rozumí koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace 

pokud se týče kvality [2].  
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M. Juran rozdělil kvalitu do 3 hlavních kategorií, tzv. Juranova trilogie. 

1. Plánování kvality. Proces formování cílů, přípravy k jejich dosažení a 

jehož výsledkem by měl být postup vhodný k dosažení cílů. 

2. Řízení kvality. Při realizaci řízení kvality se činnosti, které byly stanoveny ve fázi 

plánování kvality realizují, probíhá hodnocení skutečných dosažených výsledků a 

jejich porovnání s plánovanými cíli. 

3. Zlepšování kvality. Hlavní činností zlepšování kvality je maximální úsilí ke 

zlepšování stávajícího stavu s cílem dosažení vyšší úrovně kvality, než bylo původně 

naplánováno [4].  

2.4 Zlepšování kvality 

Bakalářská práce je zaměřena na zlepšování kvality, proto bude další teoretická část 

bakalářské práce věnována zlepšování kvality.  

 

Zlepšováním kvality jsou myšleny všechny aktivity, které ovlivňují novou úroveň 

výkonnosti zaměstnanců, procesů, produktů i systému managementu jako takového, např. 

aplikací tzv. Demingova PDCA cyklu [2].  

 

PDCA cyklus 

Tento cyklus je nejznámějším a nejjednodušším postupem při realizaci zlepšovacích 

činností. Cyklus PDCA, jehož grafické znázornění je na obrázku 1, předložil E. Deming a 

skládá se ze čtyř kroků [5]: 

Plan – naplánuj, urči záměr zlepšení, 

Do – realizuj, uskutečni tento záměr, 

Check – proveď kontrolu, vyhodnoť dosažené výsledky, 

Act – proveď korekce, úpravy, pokud výsledky neodpovídají plánovaným záměrům.  

 

Cyklus PDCA začíná prvním krokem, kterým je získávání informací a identifikování 

řešeného problému. Na základě výsledku těchto činností je vytvořen plán, včetně všech aktivit, 

které vedou k odstranění zjištěného problému.  

Druhým krokem je implementace a popis činností, následuje analýza a kontrola 

dosahovaných výsledků s plánem.  
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V případě odlišnosti výsledku od očekávání a v případě nevyřešení problému, je dalším 

krokem sestavení nového plánu se zaměřením na příčinu problému.  

Pokud dojde k odstranění problému, tak je závěrečným krokem standardizace nového 

řešení do procesu a systému.  

Pokud má dojít k úspěšné aplikaci systému, tak musí být systém využit a prostupovat 

celou organizací, včetně jednotlivých podnikových procesů, s cílem zajistit trvalé zlepšování. 

Na principu výše zmíněného Demingova cyklu neustálého zlepšování je založena řada dalších 

modelů, jako např. EFQM Excelence Model, metoda Kaizen, Six Sigma [6].  

 

 

Obrázek 1 PDCA cyklus [5] 

 

Zlepšování kvality se projevuje nezanedbatelným zvýšením celkové ekonomické 

výkonnosti organizací, měřené např. objemem zisku. Ke zlepšování kvality je důležitý 

systematický přístup, který zajišťuje dodržování náplně kroků a zabraňuje přeskakování 

těchto kroků.  
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Projekty, kterých se zlepšování týká a které jsou důležité, by měli probíhat v týmu. 

Všichni členové týmu by měli odpovídat charakteru řešeného problému a měli by ovládat 

základní statistické nástroje a metody zlepšování kvality. Tým by mělo jmenovat vrcholové 

vedení, které by mělo všem členům zajistit dostatek času věnovaného k řešení daného 

problému po dobu jeho šetření. V praxi však běžně dochází k přeskakování jednotlivých 

kroků z důvodu urychlení procesu zlepšování. Výsledek však bývá zcela opačný, protože se 

dosažení úspěšného řešení naopak oddálí [4].  

 

Ke zlepšování kvality se používají nástroje ze sedmi základních nástrojů managementu 

kvality a sedmi nových nástrojů managementu kvality.  

2.4.1 Základní nástroje managementu kvality  

Vývojový diagram – slouží ke grafickému zobrazení posloupnosti a vzájemné návaznosti 

všech kroků určitého procesu. Zpracovává se v týmu a k jeho tvorbě se používá zavedená 

symbolika.  

Ishikawův diagram – dalšími názvy jsou diagram příčin a následků, diagram rybí kosti. 

Slouží k systematickému definování a záznamu všech možných příčin určitého problému. 

Tento nástroj je jednoduchý, snadno pochopitelný a použitelný na všech úrovních řízení a je 

předurčen pro týmovou práci. 

Formulář pro sběr údajů – slouží k systematickému shromažďování údajů pro řízení a 

zlepšování kvality. Údaje by měly obsahovat datum, čas, místo, výrobní zařízení, jméno 

pracovníka, který sběr a záznam údajů provedl, měřící metodu, druh měřícího zařízení, 

identifikaci sledované dávky, parametry výroby a další důležité údaje. 

Paretův diagram – pomocí tohoto diagramu je možné oddělit životně důležitou menšinu 

od užitečné většiny. Je založen na Paretovu principu, že 80-95% problémů je způsobeno 5-

20% příčin. Používá se k analýze reklamací, neshod atd.  

Histogram – jedná se o sloupcový diagram znázorňující rozdělení četnosti hodnot ve 

vhodně zvolených intervalech. Pro sestrojení histogramu je nutné mít dostatečné množství 

hodnocených údajů, minimálně cca 30 hodnot. 

Bodový diagram – jedná se o grafickou metodu pro studium vztahů mezi dvěma 

proměnnými. Rozmístění bodů v bodovém diagramu nám umožňuje posoudit směr, tvar a 

míru těsnosti závislosti mezi dvěma sledovanými proměnnými. 
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Regulační diagram – je základní grafický nástroj, pomocí kterého se odlišuje variabilita 

procesu vyvolaná vymezitelnými příčinami od variability vyvolané náhodnými příčinami. 

Dělí se na měřitelné a neměřitelné. Skládá se z mezí, které vymezují pásmo působení 

náhodných příčin na proces. Jedná se o střední přímku, horní a dolní toleranční mez [4]. 

2.4.2 Nové nástroje managementu kvality 

Afinitní diagram – slouží k vytvoření a uspořádání velkého množství informací, 

týkajících se určitého problému, do přirozených skupin. Používá se převážně v případech kdy 

je problém složitý a obtížně zpracovatelný, vyžaduje k řešení hodně času, vyžaduje řešení 

neodpovídající tradičnímu postupu, vyžaduje k řešení zapojit skupinu řešitelů.   

Diagram vzájemných vztahů – umožňuje identifikovat logické nebo příčinné souvislosti 

mezi jednotlivými náměty a vyhodnotit klíčové východisko nebo klíčovou příčinu. Aplikuje 

se převážně pokud je problém charakterizován složitými logickými nebo příčinnými vazbami, 

vyžaduje dokonalé pochopení vzájemných vazeb, vyžaduje spoustu času k řešení a vyžaduje 

k řešení zapojení několika lidí různých profesí. 

Systematický diagram – zobrazuje systematickou dekompozici určitého celku na 

jednotlivé dílčí části. Používá se k zobrazení struktury příčin problému, k rozložení problému 

na dílčí problémy, vytvoření plánu řešení problému, zobrazení organizační struktury a 

rozložení požadavků zákazníků na konkrétní požadavky. 

Maticový diagram – slouží k analýze vzájemných souvislostí mezi prvky dvou nebo více 

oblastí problému. Příkladem použití maticového diagramu jsou metoda QFD, matice 

odpovědnosti a analýza vzájemných vazeb mezi vlastnostmi výrobku a vlastnostmi použité 

suroviny. 

Analýza údajů v matici – nástroj, který umožňuje porovnat různé položky 

charakterizované více prvky a výběr nejlepší varianty. Vyžaduje shromáždění číselných údajů 

o prvcích posuzovaných proměnných. Metody užívané při analýze údajů v matici jsou 

numerické a grafické. 

Diagram PDPC – pomocí tohoto nástroje se identifikují možné problémy, které mohou 

nastat při realizaci plánovaných činností a navrhují vhodná protiopatření, která mají 

zabezpečit, aby se vyhnulo problému, snížila se pravděpodobnost výskytu problému a bylo 

připraveno na možný výskyt problému. 

Síťový graf – nástroj, který slouží k sestavení optimálního harmonogramu průběhu 

činností určitého projektu a jejich následnému monitorování. Je podkladem pro zkrácení 
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celkové doby trvání projektu, umožňuje posoudit vliv činností na časový harmonogram, 

umožňuje harmonogram upravovat při změně dob trvání [4].  
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3 Úvod do praktické části 

Praktická část bakalářské práce je strukturovaná podle PDCA cyklu, který byl popsán 

v teoretické části.  

Je tedy použito čtyř částí, z nichž každé odpovídají kapitoly v praktické části bakalářské 

práce. 

PLAN  

Kapitola 4 Popis a analýza současného stavu navažování ethanolu – V této kapitole je 

popsáno současné navažování ethanolu, definovány hlavní příčiny nepřesnosti a 

nebezpečnosti navažování ethanolu a analýza jejich současného stavu. 

Kapitola 5 Návrh opatření k odstranění příčin problémů – K hlavním definovaným 

příčinám byla navržena nápravná opatření k minimalizaci, případnému odstranění příčin 

problému. 

Kapitola 6 Upřesnění navržených opatření - Navržená opatření byla v této kapitole 

posouzena a doplněna o použití vhodných metod nového způsobu navažování ethanolu. 

 

DO  

Kapitola 7 Realizace navržených řešení – V této kapitole je popsán postup realizace 

navržených opatření týkajících se úprav na zařízeních, včetně úprav jednotlivých výrobních 

kroků, ve kterých bude nový způsob navažování ethanolu probíhat a zavedení opatření ke 

zvýšení bezpečnosti při navažování ethanolu.  

 

CHECK 

Kapitola 8 Zavedení do výroby a vyhodnocení realizovaných návrhů – Nový způsob 

navažování ethanolu je v této kapitole popsán při uvedení do provozu a v závěru kapitoly je 

vyhodnocení přesnosti vážení nového způsobu navažování ethanolu v porovnání s původním 

navažováním. 

 

ACT 

Kapitola 9 Úpravy po zavedení do výroby a závěr – V této kapitole jsou popsány veškeré 

úpravy, které byly provedeny na nově instalovaných zařízeních sloužících k navažování 

ethanolu, a je porovnán nový způsob navažování ethanolu s původním s odstupem času cca 1 

roku.    
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Všechny kapitoly, které jsou popsány v souvislosti s jednotlivými fázemi PDCA cyklu viz 

výše, jsou graficky znázorněny na obrázku 2. 
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Obrázek 2 Požití PDCA cyklu 
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4 Popis a analýza současného stavu navažování ethanolu 

Proces navažování ethanolu začíná jeho uskladněním, tzn. v zásobníku ethanolu, který je 

umístěn na oddělení výroby, kde je nejčastěji použit. Nádrž má objem 1850 l a po 

vyprázdnění je dočerpávána z centrálního skladu ethanolu.  

Z nádrže je ethanol čerpán do trasy, odkud je přiveden k jednotlivým odběrovým místům. 

Odběr ethanolu z těchto míst je možný pouze při zapnutém čerpadle ethanolu. 

Spuštění čerpadla lze provézt dvěma způsoby. Prvním způsobem je automatické spuštění 

z řídicího systému, druhým je manuální spuštění pomocí tlačítek umístěných v místnostech, 

kde jsou vyvedena odběrová místa. Odběrová místa ethanolu jsou opatřena ručními ventily, 

které se otevírají pouze při navažování ethanolu.  

Z odběrových míst je ethanol navažován na dvou typech vah. Prvním typem je 

tenzometrická váha Siwarex a druhým typem je vážní můstek Mettler. Tolerance všech 

navážek je stanovena vždy jako 1% z navažované suroviny. Přesnost navažování ethanolu 

přes váhu Mettler je ovlivněna manipulací operátora, který provádí navažování a manipulace s 

ethanolem. Navažování přes tenzometrickou váhu probíhá automaticky, takže ovlivnění 

navážek zde není tak velké.  

Výroba farmaceutických produktů vyráběných na našem oddělení, včetně navažování 

ethanolu, je řízena výrobní recepturou najetou na počítači (řídicím systému). Výrobní 

recepturu sestavuje pouze technolog. Operátor výroby obsluhuje zařízení dle výrobní 

receptury a dle příslušných pracovních instrukcí.   

4.1 Identifikace problémových oblastí navažování ethanolu 

K identifikaci problémových oblastí ovlivňujících navažování ethanolu z hlediska 

dosažení vyšší přesnosti a bezpečnosti, byl svolán řešitelský tým, jehož jsem byl vedoucí. 

Tým měl devět členů: tři členové za výrobní oddělení kapalné lékové formy, tři členové 

oddělení inženýringu, dva členové oddělení kvality a jeden člen externí firmy spravující řídicí 

systém - software. 

V tomto složení tým definoval pomocí Ishikawova diagramu příčiny problému 

nepřesnosti a nebezpečnosti vážení viz obrázek 3.  
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Obrázek 3 Ishikawův diagram 

 

Tým vyčlenil pomocí bodového hodnocení nejzávažnější příčiny. Každý člen hodnotil 

příčiny body 1-5. 1 má nejnižší význam, 5 nejvyšší a tyto body zaznamenali do tabulky 1. 

 

Tabulka 1 Přiřazení bodů jednotlivým příčinám 

Příčiny H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Součet 

Chybné navažování  1 1   2 1  1 6 

Nepřesná váha Siwarex 5 4 5 3 5 4 5 3 5 39 

Malá výkonnost VZT 1       1  2 

Nepřesnost manuálního 

navažování  

4 3 4 5 4 3 3 5 4 35 

Nevhodné čerpadlo 

ethanolu 

2   2 2 1    7 

Nebezpečné navažování 3 5 2 4 3 5 4 4 2 32 

Chybné dávkování  2 3 1 1  2 2 3 14 

Součet bodů 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 



 

16 

Získané údaje byly setříděny sestupně podle četnosti jednotlivých příčin v tabulce 2. Dále 

byly vypočítány kumulovaná četnost a relativní kumulovaná četnost. 

 

Tabulka 2 Seřazení údajů a výpočet četnosti 

Označení Příčina Body Kumulovaná 

četnost 

Relativní kumulovaná  

četnost (v%) 

A Nepřesná váha Siwarex 39 39 29 

B Nepřesnost manuálního 

navažování 

35 74 55 

C Nebezpečné navažování 32 106 79 

D Chybné dávkování 14 120 89 

E Nevhodné čerpadlo 

ethanolu 

7 127 94 

F Chybné navažování 6 133 99 

G Malá výkonnost VZT 2 135 100 

  135   

 

Poté byl sestrojen Paretův diagram viz obrázek 4, aby došlo k definování životně důležité 

menšiny. Bylo použito kritérium 70/30. 
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Obrázek 4 Paretův diagram 

 

Mezi životně důležitou menšinu byly zařazeny tyto příčiny: 

1.) Nepřesná váha Siwarex 

2.) Nepřesnost manuálního navažování 

3.) Nebezpečné navažování 

 

U těchto hlavních problémových oblastí, kterých se týká navažování ethanolu, bylo dále 

provedeno upřesnění zasažených kroků výrobní receptury, protože výrobní recepturou je 

proces navažování řízen.  

Výrobní receptura se skládá z kroků uvedených v tabulce 3. 
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Tabulka 3 Seznam kroků 

Název Kroku Kód kroku 

Navaž Siwarex 1 

Navaž Mettler  2 

Míchadlo 3 

Hlášení 4 

Ohřev 5 

Chlazení 6 

Ustátí 7 

Zadání ICA 8 

Přetlač do 9 

Kontrola pH 10 

Spouštění  
do kompletace 

11 

Nadávkuj  12 

Zamíchej CIP 14 

Ostřik CIP 15 

Ostřik  16 

Mytí 17 

Propaření  18 

Vyfoukání 19 

Deblokace  20 

Doplnění objemu 21 

Vakuum-Tlak 23 

Vyprázdni hadici 26 

Nasaj z 27 

Navaž Ostatní 28 

Krok – Konec 50 

 

Z těchto kroků řešitelský tým určil kroky č. 1, 2 a 28, ve kterých probíhá navažování 

ethanolu.  

4.1.1 Nepřesná váha Siwarex - automatické navažování do výrobních kotlů  

Ethanol je při tomto vážení navažován přes tenzometrickou váhu Siwarex. Navažování je 

řízeno výrobní recepturou, spuštěnou na řídicím systému, který navážku ethanolu provádí. 

Potrubí ethanolu je propojeno s kotlem, pomocí kompenzátoru viz obrázek 5.  

 



 

19 

 

Obrázek 5 Napojení potrubí na kotel přes kompenzátor [7] 

 

Potrubí nemůže být s výrobním kotlem spojeno pevným spojem z důvodu využití kotle 

pro vážení. Výrobní kotel je totiž umístěn na tenzometrických vahách, takže potrubí, které by 

bylo napojeno na kotel pevným spojem, by způsobovalo pnutí a ovlivňovalo tak přesnost 

vážení.  

Mezi potrubím ethanolu a kompenzátorem je ruční ventil, otevíraný operátorem pouze při 

vážení ethanolu do kotle. Tento ventil slouží pro uzavření trasy v případě servisních úkonů na 

automatickém ventilu, který je umístěn přímo na výrobním kotli. Automatický ventil se 

otevírá při navažování a v případě navážky v toleranci se uzavře.  

Automatické spuštění navažování probíhá z řídicího systému v rámci výrobní receptury. 

V tomto kroku probíhá navažování přes tenzometrickou váhu Siwarex, na které je kotel 

umístěn (viz obrázek 6) a která je stejně jako proces dávkování ethanolu propojena s řídicím 

systémem.  
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Obrázek 6 Kotel umístěný na tenzometrické váze [8] 

 

Tenzometrická váha: 

Tenzometrická váha funguje na základě přítlačné síly působící na měřicí plochu, která je 

přenášena k membráně pomocí převodníku a která membránu deformuje úměrně všemi 

působícími silami. Současně je síla přenášena na čtyři křemíky odporových tenzometrů, které 

jsou upevněny na membráně pomocí speciálního lepidla a následně je převádí do elektrického 

odporu proporcionálního k deformaci [9].  
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Tenzometrický snímač, použitý k vážení kotlů na našem oddělení, je zobrazen na  

obrázku 7. 

 

 

Obrázek 7 Tenzometrický snímač [10] 

 

Pozice vážené nádoby má vliv na to, kolik tenzometrických snímačů bude použito. Pokud 

je nádoba kruhového tvaru a je ve vertikální poloze, je použito třech těchto snímačů. Pokud 

by byla stejná kruhová nádrž umístěná ve vodorovné poloze, bylo by potřeba čtyř        

snímačů [11].  

Výrobní kotle umístěné na tenzometrických snímačích mají kruhový tvar a jsou ve 

vertikální poloze, proto jsou použity tři tenzometrické snímače. 

  

Kroky výrobní receptury, ve kterých se navažuje ethanol: 

Ke spuštění navažování je určen krok s pořadovým číslem 1 “Navaž Siwarex“.  

V kroku č. 1 “Navaž Siwarex“ se dá navažovat jakákoliv surovina opatřená skladovým 

číslem. K tomu, aby se spustilo čerpadlo ethanolu a začalo navažování ethanolu do kotle, je 

tedy zapotřebí skladového čísla ethanolu, které je předdefinováno ve výrobní receptuře. 

Operátor skladové číslo po výzvě výrobní receptury zadá do PC nebo načte čtečkou čárových 

kódů. V receptuře je stejně jako skladové číslo nastaveno také požadované množtví navážky, 

včetně tolerance. Pokud bude na váze Siwarex množství splňující toleranci, dojde 

k vyhodnocení řídicím systémem, na jehož základě dojde k vypnutí čerpadla ethanolu a tedy i 

ukončení dávkování ethanolu do kotle.  
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4.1.2 Nepřesné manuální navažování do manipulačních nádob přes váhu Mettler 

Manuální způsob navažování ethanolu začíná spuštěním čerpadla ethanolu. Spuštění 

probíhá tlačítkem, jehož stlačením operátor aktivuje chod čerpadla. Dá se spustit i mimo 

výrobní recepturu, což je použito u tohoto typu vážení ethanolu. Odběrové místo ethanolu, 

vzhledem k jeho umístění, je v praxi nazýváno: ,,na stěně“. Jedná se o vyvedené potrubí 

ethanolu opatřené ručním kulovým ventilem a koncovkou s klampovým spojem. Na 

klampový spoj musí operátor nejdříve připojit hadici. Po napojení hadice otevře ruční ventil a 

spustí čerpadlo ethanolu.  

Manuální navažování se používá především k navážení menších navážek, které není váha 

Siwarex schopna navážit přesně. U váhy Siwarex je tato hodnota minimální navážky 300 kg. 

Pokud je potřeba navážit ethanol o menší hmotnosti, musí se navažovat manuálním způsobem.  

Toto navažování se provádí, stejně jako navažování automatické, v rámci výrobní 

receptury přes váhu Mettler znázorněnou na obrázku 8. Tato váha je umístěna v každém 

výrobním boxu a má váživost do 60,000 kg. Jedná se o elektronickou váhu. 

 

Elektronické váhy: 

Elektronické váhy jsou jedny z nejčastěji používaných vah ve farmaceutickém průmyslu. 

Mají různou citlivost vážení. Výhodou elektronických vah je jejich rychlost a jednoduchá 

obsluha. Dalšími výhodami je, že digitální zobrazení je snadno čitelné, váha je snadno 

čistitelná a má poměrně malé rozměry [12].  

 

Obrázek 8 Váha Mettler 60 kg [13] 
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Kroky výrobní receptury, ve kterých se navažuje ethanol: 

K manuálnímu navažování ethanolu slouží 2 kroky. Krok s pořadovým číslem 2 “Navaž 

Mettler“ a krok s pořadovým číslem 28 “Navaž Ostatní“. V obou krocích je stejně jako u 

kroku číslo 1 “Navaž Siwarex“ v receptuře přednastaveno skladové číslo a množství, včetně 

tolerance. Rozdíl mezi kroky číslo 2 a 28 je, že u kroku číslo 2 “Navaž Mettler“ řídicí systém 

provádí před navážením taru váhy.  

 

Krok č. 2 “Navaž Mettler“: 

V praxi navažování přes tento krok funguje tak, že operátor vloží prázdnou manipulační 

nádobu, do které má být navážen ethanol, na váhu Mettler. Pokud je potřeba navážit větší 

množství, lze navažovat opakováním několikrát za sebou, až bude dosaženo požadované 

navážky. Jakmile je manipulační nádoba vložena na váhu, operátor načte skladové číslo 

ethanolu a po potvrzení se váha i s nádobou vytáruje. Poté operátor do nádoby navažuje 

ethanol hadicí, kterou napojil na odběrové místo. Průtok ethanolu reguluje ručně otevíráním 

ručního ventilu odběrového místa na stěně.  

Když je dosaženo navážky, která je v toleranci, operátor zavře ruční ventil a vypne 

čerpadlo ethanolu. Navážku operátor kontroluje pomocí displeje umístěného u váhy Mettler. 

Po ukončení navažování je navážka zkontrolována řídicím systémem a v případě splnění 

tolerance receptura pokračuje dalším krokem. Do řídicího systému se dostává hodnota čisté 

váhy netto. 

 

Krok č. 28 “Navaž Ostatní“: 

Krok “Navaž Ostatní“ funguje obdobně jako krok “Navaž Mettler“ s tím rozdílem, že 

krok na začátku navažování neprovádí tárování váhy. Funguje to tak, že se váha před 

navažováním nevytáruje s manipulační nádobou, do které se bude navažovat ethanol, ale 

táruje se pouze váha. Po vytárování váhy se vloží nádoba a nadávkuje se do ní ethanol. Po 

nadávkování nádoby operátor přenese pomocí tlačítka “Přenes“ v receptuře na PC tuto 

hodnotu váhy. Poté nádobu vyprázdní do kotle a prázdnou nádobu vloží zpět na váhu a znovu 

potvrdí tlačítko “Přenes“. Při tomto potvrzení se přenáší váha prázdné nádoby. Řídicí systém 

od první hodnoty plné nádoby odečte hmotnost prázdné nádoby a dostane hodnotu netto váhy. 

Tato možnost se u navažování ethanolu moc nevyužívá z důvodu výsledku navážky, který se 

operátor dozví až po navážení a nalití do kotle. Slouží však především ke kontrole 
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navažovaných surovin, které jsou v obalech umístěny na váhu a poté vsypány do kotle. 

Suroviny jsou rozváženy předem a každý obal má štítek s uvedenou hmotností. 

4.1.3 Nebezpečné navažování - Inertizace  

Proces navažování ethanolu, ale i samotné skladování ethanolu, s sebou nese rizika jak 

vzniku požáru, tak i výbuchu. Proto jsou zavedena četná bezpečnostní opatření, aby se těmto 

rizikům předešlo. Největší a nejrozsáhlejší bezpečnostní opatření jsou aplikována u 

ethanolové zásobní nádrže. Zabezpečení spočívá v použití elektroinstalace určené do 

výbušného prostředí ATEX, veškerých částí použitých na nádrži např. ventilů, měřidel, 

čerpadla, které musí být taktéž určeny do výbušného prostředí. Kromě této pasivní prevence 

je součástí zabezpečení také aktivní zabezpečení, jako je cirkulace dusíku v nádrži tak, aby 

byla v nádrži minimální koncentrace kyslíku. Trasy, kterými je veden ethanol, musí být 

uzemněny, aby nedocházelo ke vzniku statické elektřiny. Uzemnění se netýká jen tras, ale 

všech zařízení, ve kterých se ethanol nachází.  

Místnosti, ve kterých se manipuluje s ethanolem, musí být opatřeny výkonnou 

vzduchotechnikou, která výpary odvede v dostatečném množství. Naše výrobní boxy jsou 

vybaveny výkonnou vzduchotechnikou, která provádí každou hodinu 20x výměnu vzduchu.  

Ethanol navažovaný do kotlů je vždy navažován do inertizovaného kotle. Znamená to, že 

před navažováním ethanolu je do výrobního kotle nadávkován dusík, aby bylo v kotli co 

nejméně kyslíku.  

Inertizace je prováděna pouze před navažováním ethanolu v kroku číslo 1 “Navaž 

Siwarex“. Dávkování kotle dusíkem se provádí 2x po sobě, poté se vždy otevře odvzdušnění 

kotle a dusík se z kotle vypustí. U manuálního navažování v krocích číslo 2 “Navaž Mettler“ a 

28 “Navaž Ostatní“ se inertizace neprovádí. 

 

Inertizace:  

Inertizace je definována jako náhrada prostředí s kyslíkem nereaktivními plyny v rámci 

zařízení. Inertními plyny se rozumí látky, které netvoří výbušné prostředí s palivem nebo se 

chovají jako látky snižující citlivost výbušných látek. Maximální povolenou koncentrací 

kyslíku je taková koncentrace, která nesmí být překročena, pokud má být zajištěna dostatečně 

snížená citlivost výbušných látek. Velmi běžným způsobem pro snížení koncentrace kyslíku 

je provedení vyvakuování zařízení a potom zaplnění inertním plynem. Tento postup se 
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obvykle nazývá tlak a proplachování. Opakuje se několikrát, až je dosaženo požadované 

hodnoty [14].  

4.2 Konkretizace problémů a jejich příčin 

K hlavním kategoriím problémových oblastí řešitelský tým definoval veškeré problémy 

spojené s navažováním ethanolu. K problémům potom určil příčiny způsobující tyto problémy.    

Tým pracoval stejně jako v předešlé kapitole se 3 hlavními kategoriemi problémových 

oblastí. 

4.2.1 Nepřesná váha Siwarex - automatické navažování do výrobních kotlů  

Problémem navažování ethanolu přes tenzometrickou váhu Siwarex je, že lze navažovat 

pouze navážky větší než 300 kg. Horní limit navážky je omezen pouze maximálním objemem 

kotlů od 1000 litrů do 3200 litrů. Do kotle je však potřeba navažovat i menší navážky 

ethanolu než 300 kg a jelikož nelze navažovat touto váhou, musí se používat váha Mettler a 

navážky zdlouhavě několikrát opakovat a poté z nádob nalévat do kotle.   

Příčinou tohoto problému je nepřesná váha Siwarex, která vykazuje velké rozdíly 

v navážkách menších než 300 kg.  

4.2.2 Nepřesné manuální navažování do manipulačních nádob přes váhu Mettler 

Problémem tohoto způsobu navažování je vysoká variabilita procesu, protože je 

navažování ethanolu prováděno manuálně operátory. Může dojít k zastavení receptury 

z důvodu nízké navážky, protože navážku provádí a ukončuje operátor. Poté je navážka 

kontrolována řídicím systémem a v případě jejího nesplnění dojde k zastavení receptury, 

prostojům a vypisování odchylek od standardního výrobního procesu. Při tomto navažování 

hrozí i rozlití ethanolu, které může způsobit opět nesplnění tolerance navážky. 

S navažováním ethanolu manuálním způsobem je spojen další problém a to časté 

vypínání čerpadla ethanolu. Manuální otevírání a zavírání ručního ventilu trasy ethanolu 

operátory způsobuje často překročení minimálního průtoku ethanolu. Pokud jej nebude 

dosaženo, dojde k automatickému vypnutí čerpadla ethanolu. Jedná se o přepěťovou ochranu 

tak, aby čerpadlo netlačilo ethanol do uzavřené trasy.  
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 Příčinou všech problémů je řízení navažování ethanolu operátory a malé zapojení 

řídicího systému u tohoto navažování. Řídicí systém má u tohoto navažování pouze kontrolní 

činnost.   

4.2.3 Nebezpečné navažování - Inertizace 

U manuálního způsobu navažování není prováděna inertizace, protože se ethanol 

navažuje do otevřené manipulační nádoby. Z hlediska bezpečnosti a nových korporátních 

požadavků je vyžadováno změnit systém navažování tak, aby probíhalo v uzavřené nádobě a 

ethanol v nádobě byl udržován v inertním prostředí. Kromě inertizace je dále z hlediska 

bezpečnosti nevyhovující manipulovat s ethanolem v otevřeném prostředí. I přes výkonnou 

vzduchotechniku jsou výpary těsně nad hladinou navažovaného ethanolu příliš vysoké a v 

těchto místech hrozí možnost vzniku výbuchu. Stačí k tomu statická elektřina např. z 

navažovaných surovin do nádoby s ethanolem. 

Příčinou všech těchto problémů je, že se ethanol navažuje nejen otevřeným způsobem, ale 

také do manipulační nádoby. Tato manipulační nádoba je otevřená a nelze u ní před začátkem 

navažování provézt inertizaci.  
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5 Návrh opatření k odstranění příčin problémů 

Stejný řešitelský tým, který definoval příčiny problémů, navrhl řešení, která by mohla 

příčiny problémů vyřešit. Řešení byla navrhnuta formou brainstormingu ke třem příčinám, 

kterými jsou: 1. Nepřesná váha Siwarex, 2. Nepřesné manuální navažování ethanolu 

prováděné operátory přes váhu Mettler a 3. Nebezpečné navažování - Inertizace – zajištění 

bezpečnosti při navažování ethanolu. 

Členové řešitelského týmu v průběhu brainstormingu navrhli tato řešení:  

1. Nepřesná váha Siwarex – automatické navažování do výrobních kotlů: 

- Koupě nové váhy Siwarex;  

- Oprava váhy Siwarex;  

- Navažování surovin přes váhu Mettler;  

- Navažování přes hmotnostní průtokoměr. 

2. Nepřesné manuální navažování ethanolu prováděné operátory přes váhu Mettler:  

- Instalace vah do podlah;  

- Použití uzavřených manipulačních nádob vážených na váze Mettler;  

- Automatické navažování přes váhu Mettler;  

- Navažování přes hmotnostní průtokoměr. 

3. Nebezpečné navažování - Inertizace:  

- Uzavřené manipulační nádoby s průtokem dusíku;  

- Přepracování výrobních prostor do ATEX prostředí;  

- Inertizace pojízdných kotlů – uzavřené navažování. 

Ze všech navržených opatření tým, po realizovaném brainstromingu, vybral tyto návrhy:  

1. Oprava váhy Siwarex a jako náhradní řešení vytvoření nového způsobu navažování 

ethanolu přes hmotnostní průtokoměr. 

2. Navažování přes hmotnostní průtokoměr. 

3. Inertizace pojízdných kotlů – uzavřené navažování. 

5.1 Nepřesná váha Siwarex – automatické navažování do výrobních kotlů 

Bylo dohodnuto, že vzhledem k problému s navážkami menšími než 300 kg, který se 

vyskytl u jednoho kotle a dle kterého se omezení rozšířilo i na ostatní, dojde k nadzvednutí 

problémového kotle a kontrole tenzometrické váhy.  
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Tým navrhl opravu váhy Siwarex, jako nejlevnější řešení. Jako druhý návrh, který by 

vyřešil namáhání váhy Siwarex kvůli otřesům kotle, z důvodu navažování některých sypkých 

surovin pod hladinu, byl vybrán nový způsob navažování ethanolu přes hmotnostní 

průtokoměr. Tento návrh byl vybrán také pro jeho jednoduchou instalaci. 

5.2 Nepřesné manuální navažování ethanolu prováděné operátory přes váhu 

Mettler 

V případě manuálního navažování se tým dohodl přijít s novým způsobem navažování 

ethanolu, protože stávající způsob nesplňuje ani poslední příčinu týkající se bezpečnosti.  

Ze všech návrhů byl vybrán způsob navažování ethanolu přes hmotnostní průtokoměr, 

protože tento návrh byl ze všech návrhů nejjednodušší a časově méně náročný. Při tomto 

způsobu by navíc nemuselo docházet k přesunu naváženého ethanolu z vah, čímž by se 

ušetřila těžká manipulace pro operátory provádějící vážení.  

Pro tento návrh byly i dobré zkušenosti s hmotnostními průtokoměry, používajícími se ke 

kalibracím vah Siwarex. 

5.3  Nebezpečné navažování - Inertizace 

Aby mohly být před navažováním ethanolu inertizovány i nádoby, používající se 

k menším navážkám ethanolu, bylo řešitelským týmem rozhodnuto, že pro navažování se 

budou používat pojízdné kotle, které lze uzavřít a které se při výrobách používají. Problém 

procesu navažování ethanolu otevřeným způsobem byl vyřešen již návrhem nového způsobu 

navažování ethanolu přes hmotnostní průtokoměr, nahrazující manuální navažování.  
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6 Upřesnění navržených opatření  

Řešitelský tým se dohodl, že nejdříve bude proveden první návrh, a sice kontrola váhy 

Siwarex. Tato kontrola byla provedena jako první, vzhledem k nejasnému výsledku, zda 

kontrola a případná oprava vyřeší nepřesnost vážení této váhy. V opačném případě bude 

realizován druhý návrh, navažování přes hmotnostní průtokoměry, jak se tým dohodl.   

Návrh použití pojízdných kotlů při navažování menších navážek, který řeší příčinu 

navažování do otevřené manipulační nádoby, není potřeba vyhodnocovat. Pojízdné kotle jsou 

totiž běžně používány k výrobě. 

6.1 Kontrola váhy Siwarex 

Vzhledem k problému vyskytujícímu se i během výroby produktů, kdy byl vyroben 

produkt dovažovaný přesně na kila ethanolem a po kontrole objemu v kotli bylo zjištěno, že je 

naváženo více ethanolu než mělo být naváženo dle receptury, byla provedena kontrola 

tenzometrické váhy Siwarex. Po vizuální kontrole váhy bylo zjištěno, že tenzometrická váha 

je špatně uložena. Kotel má tři nosné body, které jsou umístěny na tenzometrických snímačích. 

Jeden z nich byl však o 0,5 cm níže než úroveň zbylých dvou snímačů. Mimo tento závažný 

problém bylo zjištěno i četné znečištění, které může také ovlivnit přesnost navažování. 

Z těchto důvodů bylo nutné kotel nadzvednout pomocí kladky, aby mohly být tyto závažné 

nedostatky odstraněny. Snímač, jehož umístění bylo pod úrovní, byl vypodložen a ustaven do 

stejné výše jako zbylé dva snímače.  

K pohybu snímače došlo po porovnání výrobních procesů u ostatních kotlů zjištěním, že 

na tomto kotli dochází k velkým otřesům vlivem rozdílného nasávání prašné suroviny pod 

hladinu. Tato surovina se nasává pouze do tohoto kotle. U ostatních kotlů se suroviny pod 

hladinu nenasávají. Tento proces však nejde řešit jinak než tímto způsobem, protože kdyby se 

surovina nenasávala pod hladinu, došlo by v případě nasátí nad hladinu k uchycení suroviny 

na stěnách kotle, což by mělo za následek nejen znečištění kotle, ale především by byla 

ohrožena velikost navážky a kvalita produktu.     

Znečištění snímačů bylo způsobeno špatně utěsněnými krytkami, které jsou umístěny nad 

nosníkem kotle a tak docházelo k vniknutí vlhkosti a prachu do tenzometrických snímačů.  
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Po těchto úpravách došlo k seřízení a kalibraci váhy. Kalibrací bylo zjištěno, že ani tyto 

zásahy nezajistily větší přesnost navažování tenzometrické váhy Siwarex pro menší navážky 

než 300 kg.  

6.2 Výběr hmotnostních průtokoměrů 

Oprava váhy Siwarex byla provedena, ale neúspěšná kalibrace váhy prokázala, že ani po 

opravě nesplňuje 1% toleranci navážek menších než 300 kg. Proto se řešitelský tým rozhodl 

na realizaci druhého návrhu a ethanol bude navažován stejně jako u manuálního navažování 

přes hmotnostní průtokoměr.   

Řešitelský tým se po zaslání nabídek od dodavatelů, na základě parametrů a ceny dohodl, 

že pro navažování ethanolu vybere Coriolisův hmotnostní průtokoměr, zobrazený na obrázku 

9. 

 

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry: 

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry jsou primárně používané k měření množství průtoku 

kapalin. Využít se však dají i k měření průtoku některých plynů. Průtokoměry jsou tvořeny 

buď dvojicí vibračních trubic, nebo jednotlivou vibrující trubicí, která je tvořena do tvaru, 

který má dvě rovnoběžné části. Dvojice vibrujících trubic (nebo dvě rovnoběžné části jedné 

trubice) se odchýlí v závislosti na hmotnostním toku měřené tekutiny, která proudí dovnitř.  

Trubice jsou vyrobeny z různých materiálů, nejčastější jsou však z nerezové oceli. Jsou 

také vyráběny v různých tvarech, ve tvaru písmene B, ve tvaru písmene D, ve tvaru písmene 

U, trojúhelníkového tvaru, ve tvaru šroubovice a rovného tvaru. Na obrázku 10 je průtokoměr 

tvaru trubice písmene U. Trubice jsou uchyceny na dvou bodech. Elektromechanická hnací 

jednotka, umístěná uprostřed mezi těmito dvěma body, způsobí vibrace v každé trubici a u 

trubice způsobí rezonanční frekvenci. Pohyb trubice způsobuje síly na částicích v proudící 

tekutině. Tyto síly vyvolají pohyb částic tekutiny ve směru, který je kolmý ke směru proudění, 

a to vytváří Coriolisovy síly. Tato Coriolisova síla způsobí vychýlení trubic.  

Čistý průhyb jedné trubice vzhledem k druhé je dán vzorcem d = kfR, kde k je konstanta, 

f je frekvence vibrací a R je hmotnostní průtok tekutiny uvnitř trubice. Tato deformace se 

měří pomocí vhodného senzoru. Coriolisovy průtokoměry měří s vynikající přesností, jejich 

odchylka je 0,2% od reálu.  
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Coriolisovy průtokoměry mají také nízké nároky na údržbu. Jejich pořizovací cena je 

však vysoká [15]. 

 

 

Obrázek 9 Hmotnostní průtokoměr [16]  

 

 

Obrázek 10 Průřez hmotnostního průtokoměru [15] 

 

Byly tedy vybrány a nakoupeny dva typy Coriolisových průtokoměrů. Jeden typ větších 

průtokoměrů, kterých byly objednány 3 kusy, a dále bylo objednáno 6 kusů menších 

průtokoměrů.  

Větší hmotnostní průtokoměry budou nainstalovány přímo na výrobní kotle a menší se 

použijí k instalaci na ostatní odběrová místa umístěna na zdech výrobních boxů.  
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7 Realizace navržených řešení   

Realizací instalace hmotnostních průtokoměrů jsem byl v řešitelském týmu pověřen já. 

Má úloha byla nejen řízení realizace této změny, ale také spolupráce s externí firmou tvořící 

software, které jsem dal zadání, jak by mělo nové navažování ethanolu přes hmotnostní 

průtokoměr probíhat. 

7.1 Instalace hmotnostních průtokoměrů určených k dávkování ethanolu 

do výrobních kotlů 

Větší průtokoměr se použil k instalaci na potrubí, napojené přímo k víkům výrobních 

kotlů. Tato instalace vyžadovala minimum úprav potrubí, protože stávající potrubí je 

vyvedeno ze stropu výrobních boxů a je již napojeno na jednotlivá víka kotlů. Bylo nutné 

potrubí zkrátit tak, aby mohl být vložen v části potrubí mezi stropem výrobní místnosti a 

kotlem průtokoměr. Průtokoměr se napojil na trasu clampovými spoji (viz obrázek 11) tak, 

aby mohlo dojít k jednoduché demontáži.  

 

 

Obrázek 11 Clampový spoj [17] 

 

Nad průtokoměrem je pro možnost uzavření trasy v případě nutnosti demontáže 

průtokoměru vložen ruční kulový ventil, který se uzavírá pouze v případě vyjmutí 

hmotnostního průtokoměru. Je nutné provézt uzemnění včetně napojení průtokoměru na řídicí 

systém tak, aby bylo navažování automatické.  
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Všechny tyto instalace zařízení, použitých k řízení navažování, jsou shrnuty ve schématu 

na obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12 Schéma návrhu dávkování ethanolu do výrobních kotlů [7] 

Napojení na řídicí systém vyžadovalo úpravu kroku číslo 1 “Navaž Siwarex“, který je 

součástí výrobních receptur. Tuto úpravu provedla externí firma, která vytvořila řídicí systém 

na našem oddělení a která provádí jeho opravy včetně jeho úprav. 

7.1.1 Úprava kroku číslo 1 “Navaž Siwarex“  

Před spuštěním procesu dávkování ethanolu je nutné, dle bezpečnostního požadavku 

vycházejícího z korporace, provézt vždy před navážkou inertizaci výrobního kotle. Původně u 

tohoto navažování inertizace probíhala, ale jen dvěma cykly natlakováním kotle dusíkem. 

Inertizace se spustí přímo v kroku č. 1 “Navaž Siwarex“, po zadání skladového čísla ethanolu 
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operátorem vyrábějící produkt, do kterého má být naváženo požadované množství ethanolu 

dle výrobní receptury. V kroku č. 1 “Navaž Siwarex“ se nenavažuje pouze ethanol, ale i 

ostatní suroviny do kotle, proto je skladové číslo ethanolu parametr, který spustí inertizaci a 

samotný proces navažování ethanolu do kotle.  

Změna zasáhla pouze tento krok, jehož úpravu provedla externí společnost. Jelikož je 

krok řízen skladovým číslem ethanolu, které bylo použito ve výrobních postupech doposud 

při navažování ethanolu do kotle přes tenzometrickou váhu, nedošlo ke změně parametrů 

kroku použitých ve výrobních recepturách, a tudíž nebyla vyžadována aktualizace výrobních 

procesů.  

Náhled výrobního kroku číslo 1 “Navaž Siwarex“ je na obrázku 13. 

 

 

Obrázek 13 Krok č. 1 “Navaž Siwarex“ [7] 

 

7.1.2 Průběh inertizace a proces navažování  

Oproti původní inertizaci bylo v průběhu realizace rozhodnuto o úpravě inertizace se 

zapojením vakua a zvýšením počtu opakování na 3x.  

Nejdříve se kotel pomocí vakuového potrubí napojeného na výrobní kotel vyvakuuje na 

hodnotu -80 kPa. Po vyvakuování se z dalšího potrubí obsahující médium – dusík, kotel 

natlakuje na hodnotu 150 kPa. Po natlakování nelze vypustit dusík v kotli do vakuového 

potrubí, protože by došlo k poškození čerpadel vakuových pump. Proto je dusík z kotle 

vypuštěn trasou odvádějící dusík přes filtry, zachycující prašné částice z kotle, až na střechu, 
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kde je dusík vypouštěn do ovzduší. Po odvzdušnění je kotel znovu vyvakuován a celý cyklus 

se opakuje. K dostatečné inertizaci kotle musí dojít celkem ke třem těmto cyklům.  

Po provedení inertizace kotle dojde ke spuštění čerpadla ethanolu a s časouvou prodlevou 

5 s k otevření automatického ventilu oddělujícího trasu ethanolu od výrobního kotle. Tento 

ventil slouží nejen k oddělení trasy ethanolu od kotle, ale také aby bylo zabezpečeno stékání 

ethanolu do kotle. Proto je tento ventil otevírán se zpožděním 5 s od spuštění čerpadla, aby 

byla trasa zahlcena ethanolem před otevřením. Kdyby se do trasy dostal vzduch, byla by 

ovlivněna přesnost navažování ethanolu přes průtokoměr, protože vzduchové bubliny 

zkreslují průtok. 

 

Navažování probíhá v kg, proto řídicí systém signály z průtokoměru, který zobrazuje 

průtok ethanolu v litrech, přepočítává na kila. Stejně jako u navažování jiných surovin je i zde 

vyžadována tolerance 1%. Jakmile je dosaženo navážky na spodní hranici tolerance, tedy na 

nejnižší možné hodnotě navážky, která splňuje toleranci, dojde k uzavření automatického 

ventilu umístěného na víku kotle. Po uzavření automatického ventilu je s časovou prodlevou 5 

sekund vypnuto čerpadlo ethanolu tak, aby byla trasa stejně jako při spuštění navažování 

ethanolu uzavřena pod tlakem ethanolu v trase, zabraňujícím vniku vzduchu do trasy. 

Automatický ventil na víku kotle se uzavírá s možností nastavení rychlosti uzavírání (hrubá 

citlivost).  

Hrubá citlivost funguje tak, že dojde k uzavření automatického ventilu z ¼ a následnému 

úplnému uzavření. Změnit nastavení, za účelem vyšší přesnosti navažování, má možnost 

pouze technolog výroby tak, aby s hodnotou nebylo manipulováno. 

Krok končí uzavřením automatického ventilu a vypnutím čerpadla ethanolu, žádné další 

manipulace nejsou potřeba. 

7.2 Instalace hmotnostních průtokoměrů určených k dávkování ethanolu 

do pojízdných kotlů 

Tato instalace byla rozsáhlejší než instalace hmotnostních průtokoměrů na výrobní kotle. 

K ručnímu ventilu odběrového místa bylo nutné napojit trasu, ve které byl napojen přes 

clampový spoj hmotnostní průtokoměr. Za průtokoměrem se umístil automatický ventil a za 

ventilem T-kus. Do T-kusu byly přivedeny 2 vstupy a jeden výstup. Jeden vstup je trasa 

ethanolu a druhý vstup je trasa dusíku.  
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Dusík se napojil, stejně jako ethanol, z odběrového místa na zdi, které je opatřeno ručním 

ventilem a na který byla pomocí clampového spoje napojena trasa dusíku spojená s T-kusem. 

Dusík je při tomto navažování použit z důvodu vyprázdnění trasy, která zůstane po ukončení 

navažování zaplněna ethanolem.  

Oproti navažování do kotle, kde je kotel s ethanolovou trasou spojen pevným potrubím a 

kompenzátorem, tak u tohoto navažování je k navažování použita hadice napojovaná 

clampovým spojem k T-kusu. Aby v hadicích nezůstával ethanol při odpojení hadice, 

používané k navážení ethanolu, je po ukončení navažování zbytek ethanolu v trase za 

průtokoměrem a hadici vyfoukán dusíkem. K tomuto vyfoukání dochází také z důvodu 

přesnosti navážky, protože ethanol, který se v trase nachází za průtokoměrem, je počítám 

v řídicím systému jako navážené množství. Proto je nutné toto množství navážit do 

pojízdného kotle nebo jiné uzavřené nádoby v celém množství.  

Všechny tyto instalace zařízení použitých k řízení navažování jsou shrnuty ve schématu 

na obrázku 14. 

 

Obrázek 14 Schéma návrhu navažování ethanolu do pojízdných kotlů [7] 
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Stejně jako u instalace průtokoměrů napojených na kotle, bylo i u této instalace 

hmotnostních průtokoměrů nutné provézt uzemnění, včetně napojení průtokoměrů na řídicí 

systém tak, aby bylo navažování automatické.  

Napojení na řídicí systém vyžadovalo úpravu kroku číslo 28 “Navaž Ostatní“. Úprava 

tohoto kroku byla vybrána jako nejjednodušší varianta úprav. Krok číslo 2 “Navaž Mettler“ se 

upravovat nebude. U tohoto kroku totiž nebylo možné přidat parametr, umožňující navažovat 

ethanol přes hmotnostní průtokoměr.   

7.2.1 Úprava kroku číslo 28 “Navaž Ostatní“ 

Navažování je spuštěno nejen na základě skladového čísla ethanolu, ale také na základě 

parametru číslo 4 kroku 28 “Navaž Ostatní“. Parametr číslo 4 není nový parametr, ale 

původní parametr doplněný o číslo 2. Toto číslo u parametru 4 znamená navažování ethanolu 

přes hmotnostní průtokoměr. Pokud je zadán parametr 4 = 0 znamená to, že navážka se 

přepočítává na základě přepočtového koeficientu na kila, která mají být navážena. Pokud je 

zadán parametr číslo 4 = 1 navažuje se surovina v kilech. Obě možnosti u parametru číslo 4 = 

0, 4 = 1 jsou původní parametry a slouží pouze k navažování surovin vyjma ethanolu. Jediná 

změna v kroku je, že v kroku je možné zadat nové číslo parametru, číslo 4 = 2 viz obrázek 12.  

Tato změna však znamená úpravu všech výrobních receptur, u kterých se navažuje 

ethanol přes menší hmotnostní průtokoměr. 

 

Náhled výrobního kroku číslo 28 “Navaž Ostatní“ je na obrázku 15. 

 

 

Obrázek 15 Krok č. 28 [7] 
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7.2.2 Průběh inertizace a proces navažování  

Stejně jako u výrobních kotlů, tak i u menších pojízdných kotlů, do kterých bude 

navažován ethanol, bylo nutné před spuštěním procesu dávkování ethanolu kotle vždy 

inertizovat. Inertizace však není zahrnuta v kroku, ale je prováděna manuálně operátory a to 

tak, že na kotel napojí hadice propojené s přívodem dusíku a vakua.  

Kotel je inertizován stejným způsobem, jako probíhá automatická inertizace u kroku číslo 

1 “Navaž Siwarex“. Nejdříve je tedy kotel vyvakuován na hodnotu -80 kPa, poté se kotel 

natlakuje dusíkem na 150 kPa a nakonec je kotel odvzdušněn. Takto je provedena sekvence 

po sobě jdoucích kroků celkově 3x.  

 

Proces navažování je řízen v kroku číslo 28 “Navaž Ostatní“. Nejdříve operátor zadá 

skladové číslo ethanolu. Po potvrzení skladového čísla jsou v tomto kroku operátoři dále 

vyzváni k napojení hadice na T-kus ethanolového potrubí, pomocí klampového spoje. Po 

napojení hadice operátor otevře ruční ventily jak ethanolové trasy, tak dusíku, které jsou 

prvními ventily v trase a umožnují trasu kdykoli uzavřít.  

Po provedení přípravy trasy před navažováním operátor potvrdí hlášení, které ho k těmto 

úkonům vyzvalo v kroku číslo 28. Po potvrzení dojde ke spuštění čerpadla ethanolu a otevření 

automatického ventilu umístěného za průtokoměrem.  

Navažování probíhá stejným způsobem jako navažování přes průtokoměr umístěný nad 

kotlem s rozdílem menší rychlosti navažování, protože jde o menší průměr potrubí a menší 

průtokoměr. Tento způsob navažování je vzhledem k charakteru použití pro menší navážky 

ethanolu přesnější. Přesnosti je dosaženo právě pomalejší rychlostí navažování a možností 

nastavení, kromě hrubé citlivosti uzavírání automatického ventilu také ještě možností jemné 

citlivosti.  

Hrubá citlivost funguje stejně jako u průtokoměru na kotli tak, že dojde k ¼  uzavření 

ventilu. Velkou zásluhu na přesnosti navažování má možnost nastavení jemné citlivosti 

uzavírání. Jemná citlivost uzavírání funguje tak, že po hrubém uzavření dojde k většímu 

uzavření ventilu z ½, čímž se rychlost navažování ještě zpomalí a tak je možné dosahovat 1% 

tolerance i u velmi nízkých navážek. Po ukončení navažování ethanolu je uzavřen 

automatický ventil na trase ethanolu, vypnuto ethanolové čerpadlo a následuje vyfoukání 

ethanolu z trasy. 
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Vyfoukání probíhá pomocí dusíku přivedeného do T-kusu rozvětveného potrubí. Dojde 

k otevření automatického ventilu dusíkové trasy a spustí se vyfoukání, které je nastaveno na 

dobu 5 sekund. Vyfoukání probíhá až za automatickým ventilem ethanolové trasy tak, aby 

nedošlo k vniknutí dusíku do trasy ethanolu a jejímu zavzdušnění. Po uplynutí 5 sekund, kdy 

je vyfoukávána trasa a hadice, se automatický ventil dusíku uzavře a dojde k ukončení kroku 

číslo 28.   
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8 Zavedení do výroby a vyhodnocení realizovaných návrhů  

Po dokončení instalačních prací bylo nutné, před prvním použitím zařízení k výrobě, 

provést validaci celého procesu navažování. Vzhledem k tomu, že by došlo k velké spotřebě 

ethanolu při opakovaných validacích, které se na každém průtokoměru prováděly 3x, bylo 

místo ethanolu použito jiné médium, a sice čištěná voda. Náklady na výrobu čištěné vody jsou 

několikanásobně nižší než ethanolu, navíc má naše oddělení vlastní výrobník čištěné vody.  

8.1 Uvedení do provozu a validace navažování ethanolu 

Před samotnou validací bylo nutné navažování přes průtokoměry nastavit na co nejvyšší 

přesnost. Byly tedy nastaveny časy zavírání automatických ventilů ethanolu. Hrubě u větších 

průtokoměrů napojených na výrobní kotle a jemně + hrubě na menších průtokoměrech 

umístěných na zdech. 

Během validací došlo ke stanovení minimálních navážek, které mohou být přes 

průtokoměry navažovány. Horní limit nebyl stanoven, protože kritická je hlavně doba, během 

které dokáže automatický ventil ethanolu otevřít a hlavně uzavřít trasu tak, aby byla navážka 

v toleranci. Bylo tedy provedeno otestování automatického ventilu po otevření a poté jeho 

schopnosti uzavření v co nejkratším čase. Na základě tohoto otestování byla stanovena 

minimální navážka ethanolu navažovaná přes hmotnostní průtokoměry.  

Minimální navážka u menších průtokoměrů umístěných na zdech výrobních boxů byla po 

otestování nastavena na 5,00 kg. U větších průtokoměrů, umístěných nad výrobními kotli, 

byla minimální hodnota navážky stanovena na 30,00 kg. Pod tyto navážky dochází 

k nepřesnostem navažování, vedoucím k nesplnění 1% tolerance z navážky.  

Během validace bylo zjištěno, že proto aby byla trasa ethanolu řádně odvzdušněna tak, 

aby v trase nebyly vzduchové kapsy ovlivňující přesnost navažování, je potřeba trasu na 

všech odběrových místech otevřít a nechat protéct dostatečné množství ethanolu.  

Aby se trasa odvzdušnila, je potřeba v součtu u všech hmotnostních průtokoměrů použít 

cca 500 kg ethanolu. Jedná se tedy o velké množství, proto byl za čerpadlem ethanolové 

nádrže, u kterého hrozí největší riziko vzniku závad, namontován ruční ventil, kterým se 

zahlcená trasa ethanolu uzavře a může být čerpadlo bez problému demontováno. Aby bylo 

zajištěno, že při zpětné montáži čerpadla bude trasa po ventil, který odděluje zahlcenou trasu 
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řádně odvzdušněna, tak byl těsně pod tímto ventilem namontován další ventil, který slouží 

k odvzdušnění trasy.  

Odvzdušnění funguje tak, že se odvzdušňovací ventil otevře a zapne se čerpadlo ethanolu. 

Jakmile přes odvzdušňovací ventil nepůjde žádný vzduch jen ethanol, tak je trasa 

odvzdušněna a je možno otevřít ventil oddělující okruh čerpadla od trasy zahlcené ethanolem. 

8.2 Vyhodnocení nového způsobu navažování ethanolu v kroku č. 1 “Navaž 

Siwarex“ 

Zavedením nového navažování přes hmotnostní průtokoměry se mnoho od původního 

navažování přes tenzometrickou váhu neodlišuje, zvláště pokud se jedná o průběh navažování, 

protože i před změnou bylo navažování automatické.  

Výhodou zavedení dávkování ethanolu přes hmotnostní průtokoměr je zejména to, že tato 

změna neovlivnila výrobní receptury. Navažování ethanolu se spouští na základě skladového 

čísla ethanolu. Skladové číslo ethanolu se zadávalo i před úpravou kroku, proto tedy nebylo 

nutné aktualizovat výrobní receptury a pracovní instrukce, kterých jsou výrobní receptury 

součástí.  

Zavedením hmotnostních průtokoměrů bylo dosaženo vyšší přesnosti navážek. 

Průtokoměry navažují na 2 desetinná místa, zatímco váha Siwarex pouze na jedno desetinné 

místo. Je možné navažovat s vysokou přesností i navážky nižší jak 300 kg. Minimum 

stanovené při validaci hmotnostních průtokoměrů bylo nastaveno na 30 kg. Jedná se o 

minimum dávkování ethanolu přímo do výrobního kotle. Pokud je potřeba navažovat menší 

navážky, použije se menší hmotnostní průtokoměr umístěný na zdi a ethanol se navažuje do 

uzavřené, předem inertizované nádoby.  

Aby bylo dosaženo vyšší přesnosti i u navážek menších než 30 kg, musel by být 

automatický ventil vyměněn za ventil se schopností uzavírání nejen s jednou citlivostí, ale ve 

dvou citlivostech - hrubě a jemně, jako je tomu u automatického ventilu pro navažování 

ethanolu do pojízdných kotlů.  

 



 

42 

8.2.1 Přesnost vážení před a po úpravě (Siwarex vs průtokoměr)  

Pro porovnání přesnosti vážení došlo k uspořádání požadované velikosti navážek a 

skutečné navážky u stejného vyráběného produktu, aby mohlo být porovnáno, s jakou 

přesností navažovala tenzometrická váha Siwarex a s jakou přesností navažuje do kotle 

hmotnostní průtokoměr.  

Byla použita data 15 vyrobených šarží před změnou navažování a data 15 šarží 

vyrobených po změně tzn. navážky navažované nově přes hmotnostní průtokoměr. 

 

Tabulka 4 Navážky ethanolu váha Siwarex vs průtokoměr 

Požadovaná 
navážka (kg) 

Navážka přes 
Siwarex (kg) 

Odchylka (kg) 
Navážka přes 
průtokoměr (kg) 

Odchylka (kg) 

542 541,8 -0,2 542,06 0,06 

542 541,7 -0,3 542 0 

542 541,6 -0,4 541,91 -0,09 

542 541,9 -0,1 541,98 -0,02 

542 542 0 542,03 0,03 

542 541,8 -0,2 542,01 0,01 

542 542 0 542,04 0,04 

542 541,4 -0,6 542,08 0,08 

542 541,6 -0,4 542,11 0,11 

542 541,4 -0,6 541,9 -0,1 

542 541,5 -0,5 542,02 0,02 

542 541,7 -0,3 541,99 -0,01 

542 541,6 -0,4 541,93 -0,07 

542 541,9 -0,1 541,97 -0,03 

542 541,6 -0,4 542,01 0,01 

 

Součet absolutních 
odchylek (kg) 4,5 

Součet odchylek 
0,68 

 

Průměrná 
odchylka (kg) 0,300 0,045 

 

Z tabulky 4, která obsahuje navážky ethanolu přes váhu Siwarex a přes nově 

nainstalovaný průtokoměr vyplývá, že z 15 navážek o požadované hmotnosti 542 kg je 
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průměrná odchylka navážky, vypočítaná z absolutních hodnot odchylek, 0,3 kg u váhy 

Siwarex a 0,045 kg u hmotnostního průtokoměru.  

 

 

Obrázek 16 Průběhový diagram přesnosti vážení váhy Siwarex vs průtokoměr 

 

Z hlediska 1% tolerance z navažované navážky jsou oba způsoby navažování v toleranci. 

Průběhový diagram na obrázku 16 a porovnání výsledků z tabulky 4 však prokazuje, že 

navažováním přes hmotnostní průtokoměr bylo dosaženo vyšší přesnosti navažování, než u 

navážek ethanolu navažovaných přes váhu Siwarex. Zatímco váha Siwarex navažovala u 

navážky 542,0 kg s průměrnou odchylkou 0,300 kg, nový způsob navažování přes hmotnostní 

průtokoměr měl při stejné velikosti navážky odchylku pouze 0,045 kg.  
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8.3  Vyhodnocení nového způsobu navažování ethanolu v kroku č. 28 

“Navaž Ostatní“ 

Navažování se v tomto případě velmi odlišuje od předchozího navažování ethanolu přes 

váhu Mettler. Navažování probíhalo manuálně a proces byl řízen operátory provádějícími 

navažování. Po instalaci hmotnostního průtokoměru se podíl operátora na navažování 

výrazným způsobem omezil a proces zautomatizoval.  

Díky změně procesu navažování na automatické navažování bylo dosaženo především 

přesnějších navážek. Změna celého způsobu navažování ethanolu splnila kromě vyšší 

přesnosti navážek také bezpečnostní požadavky.  

U navažování ethanolu přes hmotnostní průtokoměr nehrozí díky uzavření trasy rozlití 

ethanolu a tak nejsou ovlivněny navážky, jak tomu bylo při navažování do otevřených nádob 

a jejich přenášení operátory. Tím, že se ethanol navažuje do uzavřených pojízdných kotlů, je 

možné před navažováním provézt inertizaci. Ethanol tedy při navažování nepřijde do styku 

s okolním prostředím, které není inertní a nehrozí tak výbuch z výparů ethanolu, které jsou 

zvláště nad hladinou velmi koncentrované.   

Nedochází k vypínání čerpadla ethanolu kvůli nízkému průtoku, protože je přesně 

nastaveno zavírání automatického ventilu, tak aby nebylo dosaženo u čerpadla ethanolu 

minimálního průtoku a čerpadlo se tak nevypnulo.  

Samotné navažování je časově méně náročné než původní navažování. Ethanolová trasa, 

ve které je umístěn hmotnostní průtokoměr, je pevně spojena s odběrovým místem ethanolu, 

umístěném na stěně výrobních boxů. Operátor tudíž nemusí udělat nic víc, než hadici napojit 

na vývod ethanolové trasy a propojit ji s uzavřenou nádobou, do které se má ethanol 

navažovat. Manipulace je sice stejná jako u původního navažování, protože i předtím stačilo 

napojit hadici na odběrové místo. Kvůli dosažení přesnosti však musel operátor postupně 

zavírat ruční ventil odběrového místa a mnohdy, díky minimálnímu průtoku, bylo čerpadlo 

ethanolu zastaveno. Bylo jej nutné znovu zapnout a pokračovat v dovažování pomalým 

způsobem, aby nedošlo k převážení. U nového systému navažování se již čerpadlo nevypíná, 

proto i tato časová úspora.  
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8.3.1 Přesnost vážení před a po úpravě (Mettler vs průtokoměr)  

Stejně jako u větších průtokoměrů, které se používají k navažování ethanolu do výrobních 

kotlů, tak i u tohoto hmotnostního průtokoměru bylo porovnáno 15 navážek ethanolu před 

úpravou a 15 navážek ethanolu po provedení instalace hmotnostních průtokoměrů. 

 

Tabulka 5 Navážky ethanolu váha Mettler vs průtokoměr 

Požadovaná 
navážka (kg) 

Navážka přes 
Mettler (kg) 

Odchylka (kg) 
Navážka přes 
průtokoměr (kg) 

Odchylka (kg) 

10 10,04 0,04 10,02 0,02 

10 10,01 0,01 10,03 0,03 

10 10,00 0,00 10,02 0,02 

10 10,00 0,00 10,01 0,01 

10 10,04 0,04 10,02 0,02 

10 10,01 0,01 9,96 -0,04 

10 10,05 0,05 9,99 -0,01 

10 10,01 0,01 9,98 -0,02 

10 10,04 0,04 9,99 -0,01 

10 10,04 0,04 10 0 

10 10,05 0,05 10,01 0,01 

10 10,02 0,02 9,98 -0,02 

10 10,01 0,01 9,98 -0,02 

10 10,04 0,04 10,02 0,02 

10 10,04 0,04 9,99 -0,01 

 

Součet absolutních 
odchylek (kg) 0,40 

 
0,26 

 

Průměrná 
odchylka (kg) 0,027 0,017 

 

Z tabulky 5, která obsahuje navážky ethanolu přes váhu Mettler a přes nově nainstalovaný 

průtokoměr vyplývá, že z 15 navážek o požadované hmotnosti 10 kg je průměrná odchylka 

navážky, vypočítaná z absolutních hodnot odchylek, 0,027 kg u váhy Mettler a 0,017 kg u 

hmotnostního průtokoměru.  
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Obrázek 17 Průběhový diagram přesnosti vážení váhy Mettler vs průtokoměr 

 

Z hlediska 1% tolerance z navažované navážky jsou oba způsoby navažování v toleranci. 

Průběhový diagram na obrázku 17 a porovnání výsledků z tabulky 5 však prokazuje, že 

navažováním přes hmotnostní průtokoměr bylo dosaženo vyšší přesnosti navažování, než u 

navážek ethanolu navažovaných přes váhu Mettler. Zatímco váha Mettler navažovala u 

navážky 10,0 kg s průměrnou odchylkou 0,027 kg, nový způsob navažování přes hmotnostní 

průtokoměr měl při stejné velikosti navážky odchylku 0,017 kg.  
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9 Úpravy po zavedení do výroby a závěr  

Jelikož byly hmotnostní průtokoměry zařazeny do kategorie kritické, byla stanovena 

pravidelná kalibrace 1x za rok, která se provádí o letní celopodnikové zarážce.  

Jediným problémem navažování přes Coriolisovy hmotnostní průtokoměry je zajistit 

dobré odvzdušnění trasy. Při otestování bylo zjištěno, že k odvzdušnění trasy je potřeba 

velkého množství ethanolu (cca 500 kg), takže v případě zásahu do trasy by muselo dojít 

k této spotřebě ethanolu, aby byla trasa řádně odvzdušněna.   

Za celou dobu provozu nového navažování nebylo zatím nutné zasahovat do trasy, takže 

je celou dobu od uvedení do provozu zahlcena ethanolem. Došlo pouze k poruše 

ethanolového čerpadla. Díky ručnímu ventilu byla však trasa do provozu zahlcená ethanolem 

uzavřena a čerpadlo bylo vyjmuto. Po opravě bylo čerpadlo nainstalováno zpět. V části trasy 

před ručním ventilem oddělující uzavřenou část trasy od potrubí vedoucího k čerpadlu 

ethanolu, vznikla po zpětném namontování čerpadla vzduchová bublina. Aby se tato 

vzduchová bublina nedostala do potrubí a neovlivnila přesnost vážení přes hmotnostní 

průtokoměry, byl před ručním ventilem namontován odvzdušňovací ventil. Před otevřením 

ručního ventilu, který odděluje zahlcenou část, se tedy trasa odvzdušní díky odvzdušňovacímu 

ventilu a nehrozí tak ovlivnění navážek z důvodu neodvzdušněné trasy.  

V případě poruchy průtokoměru lze trasu obdobně jako u čerpadla ethanolu před 

demontáží uzavřít, protože průtokoměry jsou umístěny za ručními ventily, umožňujícími 

uzavřít zahlcenou trasu ethanolu a průtokoměr demontovat.  

 

Závěr 

Z hlediska přesnosti navažování byla i u původního navažování splněna 1% tolerance 

z navažované navážky, ale zavedením nového způsobu došlo k dosažení větší přesnosti 

navažování a snížení pravděpodobnosti výskytu navážek, které by byly mimo toleranci.  

Nový způsob navažování, zejména nahrazení navažování ethanolu přes váhu Mettler, 

vyřešil problémy s bezpečností. Ethanol se nově navažuje v uzavřeném prostředí do 

pojízdných kotlů, které jsou před navažováním inertizovány.  

Samotný proces navažování je časově méně náročný než původní navažování ethanolu. 

Zavedením inertizace se však časově méně náročný proces navažování nakonec prodloužil, 

zvlášť díky opakování, aby inertizace proběhla celkově 3x. Po všech úpravách je navažování 
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ethanolu časově více náročné než před úpravou, ale byly splněny požadavky přesnějších 

navážek včetně bezpečnostních požadavků, vycházejících z korporátních nařízení.    

Nový způsob navažování ethanolu výrazně ovlivnil manipulaci, která se po instalaci pro 

operátory výrazně změnila. Operátoři neprovádí přenášení ethanolu v manipulačních 

nádobách, jak tomu bylo při navažování na váze Mettler. Díky tomuto je pro operátory 

navažování méně pracné, méně náročné a nedochází k ovlivnění přesnosti navážek z hlediska 

manipulace s ethanolem po navážení. 
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