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Abstrakt: 

 

Téma: Diagnostika průmyslových objektů 

 

 Práce se zabývá spolehlivostí diagnostiky vakuových vývěv. Jejím cílem je přinést 

informaci o efektivitě procesu testování. Analýza je rozdělena do tří, logicky 

navazujících, celků. 

 V první části zjišťujeme zdali všechny testovací stanice měří stejně – pracujeme 

zde s nulovou hypotézou, že jednotlivé stanice naměří různé výsledky na stejném 

produktu. 

 V druhé části hledáme kombinaci hodnot testovacích parametrů, které by 

charakterizovaly neshodný produkt, zjištěný u zákazníka. Jinými slovy se ptáme na to, 

zdali určitá kombinace hodnot v rámci testovacích mezí indikuje poruchu produktu, která 

se projeví s odstupem času – tedy u zákazníka. Respektive jestli nastavení testování 

pokrývá všechny vymezitelné poruchy. Pracujeme zde s nulovou hypotézou, že určitá 

vada produktu není zachycená současným testováním. 

 Třetí bod podává návrh na snížení zmetkovitosti. Součástí je analýza 

reklamovaného produktu, která poukazuje na příležitost k vylepšení v oblasti čistoty 

montovaných dílů. 

 Sběr dat probíhal po dobu 3 měsíců. Výsledky byly statisticky analyzovány. 

 

Klíčová slova: 

Spolehlivost, diagnostika, stabilita, způsobilost, vakuum, vývěva. 
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Abstract: 

Topic: Diagnosis of industrial objects 

  

 Thesis deals with the reliability of diagnosis vacuum pumps. Its aim is to provide 

information about efficiency of the testing process. The analysis is divided into three 

logical units. 

 In the first part we test all measuring stations if their measuring is stabel. We are 

working with the null hypothesis that the individual stations have measured different 

results on the same product. 

In the second part we test a combination of values of parameters that characterize 

the nonconforming product, determined by the customer. In other words, we ask the 

question whether certain combinations of values within the limits of the test indicates a 

fault of the product, which can be seen after some time - at the customer. Or if the setting 

testing covers all identifiable disorder. We are working with with the null hypothesis that 

a defect in a product is not captured by current testing. 

The third point gives a proposal to reduce scrap. Also included is an analysis of 

the claimed product that highlights the opportunity for improvements in the cleanliness 

of assembled parts. 

Data collection took place over a period of 3 months. The results were statistically 

analyzed. 

 

Keywords: 

Reliability, diagnostics, stability, eligibility, vacuum, vacuum pump. 
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Seznam zkratek 

Push production – výroba v tlaku (charakteristické pro masovou produkci) 

Pull production – výroba v tahu (charakteristické pro zakázkovou výrobu) 

Just in time – produkce „právě v čas“ (vše je děláno ve správný okamžik) 

Six Sigma – moderní koncept pro snižování variability výroby 
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Úvod 

 

 V současné době jsme svědky rychlé proměny trhu. Trh je nyní nasycen a je tak 

upouštěno od masové výroby a s ní spojeném systému v tlaku (push system). Nyní je 

kladen důraz na variabilitu produktů, s čímž je spojený neustály vývoj nových produktů 

či služeb, flexibilu celé organizace, omezení všech typů plýtvání, fungování právě včas 

(just in time) na všech úrovních a po všech stránkách organizace. 

 Nezbytnými nástroji pro udržení ziskovosti firmy je štíhlost v kombinaci 

s konceptem Six Sigma. Tímto propojením dojde k eliminaci 8 typů plýtvání, stabilitě a 

způsobilosti celé výroby, jež je předpokladem pro nastartování procesu neustálého 

zlepšování. V důsledku tlaku na snižování nákladů je usilováno o excelentní procesy, kde 

nevznikají odchylky od výroby, což se projevuje ústupem kontrolních činností (vstupní 

inspekce, mezioperační inspekce, výstupní inspekce). Tento moderní postoj vychází 

z faktu, že kvalita se nekontroluje, ale kvalita se vyrábí. Nejvýznamnějším faktorem, 

který působí odchylky od výroby je lidský faktor. Tedy výroba jen s minimální kontrolou 

kvality může fungovat jen pokud se jedná o automatizované pracoviště, kde lidský faktor 

téměř nezasahuje. 

 Pokud výrobní linky nejsou automatizované tak lidský faktor zde hraje velice 

významnou roli. Proto je důležité dbát na kontrolní činnost. Jedním z nejdůležitějších 

způsobů kontrol produktu je diagnostická stanice, do které je vývěva napojena a je 

testována na několik charakteristik. Předmětem této práce je právě spolehlivost 

diagnostiky a rozhodnutí zdali je současná výstupní kontrola dostačující, či nikoliv. 

 Za účelem snížení počtu neshodných produktů, které opouštějí výrobní závod je 

provedeno několik analýz. Zejména je práce zaměřena na výstupní kontrolu hotového 

produktu. Tato kontrola je prováděna pomocí testovacích stanic. Práce analyzuje 

spolehlivost diagnostiky testovacích stanic. Pokud by tyto stanice nebyly spolehlivé, mělo 

by to kritické důsledky pro spokojenost zákazníků s kvalitou produktů. 

Je provedena spolehlivostní analýza, aby byla potvrzena opakovatelnost 

jednotlivých měření vývěv. Testování bylo provedeno pomocí testovací vývěvy, která 

opakovaně byla testována každou stanicí. Následuje analýza zachytitelnosti všech typů 

vad produktu pomocí chybové funkce, jež byla získaná z reklamovaných vývěv. 
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Dále práce analyzuje nejvážnější typ vady, který způsobuje selhání vývěv při 

procesu testování testovací stanicí a nabízí i implementuje nápravná opatření ke snížení 

rizika a výskytu. 

Cílem práce je přinést informaci o efektivitě a spolehlivosti procesu testování, 

čímž by se snížil počet neshodných produktů opouštějící výrobní závod. Kapitoly 4 a 5 

jsou věnovány revizi spolehlivosti výstupní kontroly, která je realizována pomocí 

specializované diagnostické stanice. Pomocí opakovaných měření bude prověřen fyzický 

stav zařízení, jehož elektronika se mohla opotřebit. A pomocí porovnávání 

reklamovaných vývěv a funkčních vývěv bude zrevidováno nastavení testovací stanice. 

Kapitola číslo 6 se zaměřuje na snížení počtu neshodných produktů, které opouští 

závod. Za nejvýznamnější faktor zmetkovitosti je považována kontaminace dílů 

nečistotami. Práce přináší a implementuje opatření, které vedou k eliminování tohoto 

jevu. 
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1.Historie vakua 

 Roku 485 př. n. l. slavný řecký fyzik a filozof Parmenides řekl: "Příroda se bojí 

prázdnoty." latinsky „horror vacui“. Znamená to, že prázdný prostor nemůže v přírodě 

existovat. Tento slavný postulát a dvě milénia dlouhá debata na toto téma je přímo 

zodpovědná za vynálezy a pokrok, které dnes významně formují naši dobu. 

 Mezi významné přínosy pro člověka můžeme uvést: Teorie atomu roku 450 př. n. 

l. , barometr roku 1643, vakuová vývěva roku 1650, píst a válec roku 1650, vzduchová 

vývěva roku 1657, parní stroj roku 1690, zákony plynu mezi lety 1645-1897, celé odvětví 

termodynamiky kolem roku 1865. 

 Na Parmenida reagoval Leucippus (500-450 př. n. l.), který objevil dnes známou 

teorii atomu. Filozof Empedocles (495-435 př. n. l.) odmítal existenci prázdného prostoru 

– jeho slovy: "vesmír nemá žádný prostor, který je prázdný nebo přeplněný." Následoval 

Plato (427-348př. n. l.), který bral myšlenku vakua nemyslitelně. Zhruba kolem roku 350 

př. n. l. Aristoteles, platonův student, bádá v nad prázdnotou a prostorem. Přichází na to, 

že ve vakuu by byla možná nekonečná rychlost, protože v prázdném prostoru nejsou 

částice, co by bránily pohybu. Z toho dedukuje, že pokud není možná nekonečná rychlost, 

nemůže existovat ani vakuum. V roce 50 n. l. , řecký vědec Alexandrie, jménem Hero, se 

rozhodl vyzvat celou zažitou teorii horror vacui a vytvořil teorii vysvětlující možnost 

existence vakua. Dnes víme, že jeho teorie byla z velké části správná. Experimentálně se 

mu však nikdy existence vakua nepodařila dokázat. Tato výzva čekala až na Torricelliho 

a jeho úspěšný pokus. 

 Mezi dobové vynálezy (Obr. 1) patří například zařízení, které fungovalo na bázi 

jednoduchého parního stroje, který byl schopen otevírat dveře chrámu. Oheň způsobí 

změnu vody v páru, která vytlačuje vodu do sudu. Ve chvíli, kdy je sud naplněn působí 

větší silou než protilehlé závaží a otevírají se tak dveře. Když je oheň uhašen proces se 

obrací a dveře se zavírají. 
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Obr. 1 Princip otevírání dveří antického chrámu 

 

V raném novověku pokrok nabral vysoké obrátky. Jednou z významných 

osobností byl italský fyzik a matematik Evangelista Torricelli. Narozen 15. října 1608 

ve Feanze. Byl sirotek, kterého vychovával jeho strýc - učený mnich. Torricelli byl 

nejnadanějším žákem G. Galileiho. Později se stal jeho nástupcem v úřadu dvorního 

matematika na dvoře velkovévody toskánského a profesora matematiky na univerzitě v 

Pise. 

 Torricelli nepreferoval pouze jednoduchou empirii. Velice dobře ovládal také 

matematiku. Ve své knize Quadratura parabolae et Solido hyperbolico acuto podrobně 

popisuje vlastnosti kuželoseček a uvádí analytické řešení i takových případů, jakými je 

vedení tečny v bodě paraboly. Tyto znalosti mu umožnili realizovat pokusy pro potvrzení 

teorie. [7] 

Evangelista Torricelli zkoumal účinky zemské tíže na kapalinu. První ucelené 

základy hydrodynamiky lze nalézt v Torricelliho díle z roku 1641 Trattato del moto. 

Základním kamenem byl Torricelliho zákon, který zní následovně: pro rychlost výtoku v 

otvorem ve stěně nádoby v hloubce h pod hladinou nalezl v roce 1643 vztah, podobný 

jako platí pro rychlost volného pádu po uražení dráhy h. 

𝑣 =  √2ℎ𝑔 

 Jako druhou etapu Torricelliho vědeckého zájmu můžeme označit pokusy s 

atmosférickým tlakem vzduchu. Torricelli tak převzal štafetu po již zmiňovaném 

http://www.converter.cz/fyzici/galilei.htm
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Heronovi a zrealizoval první pokus, prokazující existenci vakua. Definitivně tak zavrhl 

aristotelovský pojem horror vacui a zavedl označení atmosférický tlak vzduchu. 

 

Obr. 2 Torricelliho pokus, prokazující existenci atmosférického tlaku 

 

Proslulý pokus s trubicí naplněnou rtutí a pak převrácenou (Obr. 2) vyvolal řadu 

otázek a zdaleka ne všichni byli o vzduchoprázdnu nad rtuťovým sloupcem přesvědčeni. 

Aristoteliky, ale i příznivce Descarta, pokus nepřesvědčil a ti stále tvrdili, že v uzavřeném 

prostoru nad rtutí cosi je, "neboť sklo má velmi jemné póry, jimiž mohou pronikat 

paprsky světla, magnetu a jiné velmi drobounké částečky hmoty". V této době definitivně 

padl názor na vzduch jako bezhmotnou a beztížnou substanci ve smyslu antického učení 

o čtyřech živlech. 

V pokusech pokračoval a v roce 1644 vynalezl rtuťový barometr. Torricelli se také 

pokoušel o konstrukci rtuťového teploměru. Bohužel, vynález nedokončil protože roku 

1647 zemřel na břišní tyfus. 

Mezitím žil ve Francii budoucí nástupce, který převezme štafetu tohoto 

rozvíjejícího se oboru, Blaise Pascal. Narozen v roce 1623 v Clermondu. Už od dětství 

prokazoval matematickým nadání. Ve dvanácti letech sestavil vlastní geometrickou 

soustavu založenou na Euklidovi a v šestnácti letech napsal studii o kuželosečkách. 

Studiem se profiloval na matematiku, fyziku a filozofii. 

V devatenácti letech navrhl a sestrojil počítací zařízení, které vykonávalo čtyři 

základní aritmetické operace. Bylo nevyhnutelné, aby se dozvěděl o experimentech 

http://www.converter.cz/tabulky/vzduch.htm
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Torricelliho a objevení atmosférického tlaku. Bez váhání se zapojil a  začal hledat důkazy 

tohoto objevu. 

Pascal přišel jako první na to, že pomocí barometru je možné měřit výškový rozdíl 

dvou míst (později použito v letadlech) a objevil také závislost tlaku na vlhkosti a teplotě 

vzduchu, což byl první krok k možnosti předpovídat počasí (Obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Vlevo: Torricelliho pokus           Vpravo: Pascalův pokus 

Ve své práci "Pojednání o tlaku vzduchu" shrnul své výsledky ze zkoumání 

atmosférického tlaku. Tuto práci napsal roku 1653, ale vydána byla až rok po jeho smrti. 

Známé jsou také jeho práce z oblasti hydrostatiky. V práci "Pojednání o rovnováze 

kapalin" formuloval základní zákon hydrostatiky (Pascalův zákon). [7] 

Pascalův zákon je jedním z primárních zákonů hydromechaniky, resp. 

obecněji mechaniky tekutin. V dnešní době je důležitost této disciplíny dokazována v 

technické praxi u hydraulických a pneumatických zařízení. 

Znění zákona: tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je 

ve všech místech stejný 

𝑃2 − 𝑃1 =  −𝜌𝑔(ℎ2 − ℎ1) 

 ℎ1, ℎ2 – rozdílné výšky kapalin 

 𝜌 – hustota kapaliny 

 𝑔 – tíhové zrychlení 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydromechanika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika_tekutin
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Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i 

tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové 

síly. Například brzdové systémy, manipulátory a podobně. 

Dalším pokračovatelem byl Otto von Guericke, narozen roku 1602. Známou 

osobností se stal díky svým veřejným experimentům na císařském dvoře v Magdeburgu 

v roce 1654. Pokusy názorně demonstrovaly velkou sílu atmosférického tlaku, kterou 

nikdo nečekal. 

V roce 1650 Otto von Guericke vynalezl vzduchovou vývěvu (Obr. 4), s pomocí 

které mohl dosahovat poměrně nízkých tlaků. Základem vývěvy je válec s pístem spojený 

s recipientem o objemu Vr. Prostor válce je od recipientu oddělen záklopkou z1, která se 

otevírá při sání (při pohybu pístu nahoru) a zavírá při výtlaku (při pohybu pístu dolů). Při 

výtlaku se naopak otevírá záklopka z2, která umožňuje přečerpání vzduchu ze spodní části 

válce do okolního prostoru. Pracovní objem V vývěvy je dán zdvihem l pístu a jeho 

plošným obsahem: V = Sl. Ve válci vývěvy vzniká v důsledku jeho konstrukce škodlivý 

prostor o objemu Vš, ze kterého již nelze vzduch vyčerpat. 

 

     Obr. 4 Guerickova vzduchová vývěva 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydraulické_zařízení
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 Vývěva byla schopna odčerpat vzduch pod pístem, který byl umístěn ve válci 

o průměru 50,8 cm. Píst byl připojen k lanu na kladce. 

 

Obr. 5 Experiment v Ratisboně 

Píst stlačený atmosférickým tlakem vytrvale odolával síle dvaceti mužů, kteří se 

jej přes lano na kladce snažili vytrhnout z válce (Obr. 5). 

Následoval další, dnes můžeme říci nejznámější, experiment (Obr. 6). Proběhl v 

Magdeburgu roku 1654. Guericke spojil dvě kovové polokoule, mezi které bylo vloženo 

těsnění z kůže. Vzduchovou vývěvou byl pak přes ventil odsán vzduch uvnitř koule. Tlak 

okolního vzduchu neprodyšně přitiskl obě polokoule k sobě. [7] 

 

 

Obr. 6 Magdeburský experiment 

Ani 16 koní zapřažených po 8 ke každé polokouli v opačných směrech nebylo 

schopno polokoule od sebe oddělit. Rozdělit polokoule bylo možné až poté, co byl do 

koule puštěn vzduch. 

http://www.converter.cz/tabulky/vzduch.htm
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Dalším pokračovatelem byl irský přírodovědec Robert Boyle se svým asistentem 

Robertem Hookem. Mimo řadu objevů v oblasti chemie byl objeven tak zvaný Boyleův-

Mariottův zákon, který říká, že součin tlaku a objemu plynu je stálý, tedy:  

𝑝𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 

p – tlak plynu 

V – objem daného množství plynu 

 Pro ověření tohoto stavu byla vylepšena, již známá, vzduchová vývěva (Obr. 7). 

O původu nápadu se vedou diskuze, převažuje však názor, že vývěvu vylepšil a sestrojil 

Boylův asistent Robert Hook. 

 

Obr. 7 Hookova vylepšená vzduchová vývěva 

Na práci Boyla a Hooka navázal v roce 1678 holandský vědec Christiaan 

Huygens. Mezi předměty jeho bádání patřila astrologie, vlnění, optika, teorie 

pravděpodobnosti. Sestrojil první dalekohledy, mikroskopy, kyvadlové hodiny. Přinesl 

nový pohled na možnost vytvoření vakua – a to výbuchem. 
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Obr. 8 Vývěva poháněná střelným prachem (výbušný motor) 

 Huygensův motor (Obr. 8) se skládal z dutého válce (A), stejné velikosti v celé 

délce  a s vyleštěným povrchem (pro zajištění hladkého, ale zároveň těsného pohybu 

pístu). Pohyblivý píst (B) vložený do horní části válce. Horní část byla obklopena malým 

množstvím vody. Dva otvory (C) , každý o průměru poloviny průměru válce. Trubice 

potažené kůží (D), které jsou připevněny k válci. Skoby (E), kterými je zařízení 

připevněno k místu, kde je postaveno. Lano (F), kterým je uchycen píst a veden přes 

kladku a řemenici. Malá krabička střelného prachu (H), připojená ke dnu válce pomocí 

šroubu, kožený kruh byl použit pro utěsnění. [7] 

 Motor měl následující běh: při explozi nálože byl vzduch, obsažený ve válci veden 

do trubek, utěsněných kůži (D) a následně míří do, na moment otevřených, otvorů (C), 

které byly ihned opětovně zavřeny tlakem okolního vzduchu. Ve válci tak vzniklo 

vakuum a píst (B) byl veden dolů ke dnu válce vlivem atmosférického tlaku. 

 Na obrázku č.8 Huygens demonstroval sílu výbušného motoru. Výbuchem byl 

vytvořen dostatek vakua pro zvednutí 8 mužů do vzduchu. 
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 V návaznosti na Huygensovi experimenty se střelným prachem a vznikem vakua, 

francouzský fyzik Denis Papin vyvíjí nový design pro parní stroj (Papinův stroj). V roce 

1690 vyvinul motor, který používá kombinaci páry a atmosférického tlaku pro pohyb 

pístu. Zařízení sestávalo z tři palce tlustou trubici, která byla do poloviny naplněna vodou 

a utěsněná na jednom konci s pohyblivým pístem. Topné válce přemění vodu na páru. 

Pára stlačí píst do horní pozice, kde je uchycen pomocí upevňovacího prvku. Jak pára 

kondenzuje atmosférický tlak tlačí píst zpět dolů. 

 Papin zamýšlel využít tento pohon pro lodě, ale nebyl schopen získat potřebné 

finanční zdroje pro realizaci tohoto projektu. 

 Papinův parní stroj byl neustále vylepšován až do takové podoby, že by ho 

původní majitel myšlenky jen těžko poznal. Po Papinovi totiž převzali štafetu postupně 

Thomas Savery, Thomas Newcomen, James Watt. 

 James Watt udělal na parním stroji takové úpravy, aby bylo možné zařízení použít 

průmyslově (Obr. 9). Mezi úpravy patří sestrojení odděleného kondenzátoru páry. Tím 

odstartovala průmyslová revoluce a technický pokrok se roztočil opravdu na plné obrátky.  

 

Obr. 9 Wattův vylepšení parní stroj 
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2. Vakuové vývěvy dnes 

       Dnešní vývěvy jsou již velice specializovaná zařízení a pro různá průmyslová 

odvětví je užíváno určitého typu vývěvy. Jednotlivé typy mají své výhody a nevýhody, 

které je předurčují pro konkrétní průmysl. 

          Obrázek č.10 ilustruje typy vývěv a stupeň vytvoření možného vakua. Také je zde 

zachycena metoda měření hodnoty vytvořeného vakua. 

 

 

Obr. 10 Přehled stupně vakua vývěvy a měření její hodnoty 
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          Obrázek č.11 znázorňuje rodiny vakuových vývěv. Toto rozdělení je důležité pro 

pochopení výhod a nevýhod jednotlivých vývěv, protože jsou zde jednotlivé vývěvy 

zachyceny v kontextu rodin, se kterými jsou spjaté charakteristické vlastnosti. 

 

 

 

Obr. 11 Přehled typů vývěv 
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A1. Adsorpční vývěvy 

 Adsorpční vývěvy udrží odsáté částice uvnitř vývěvy. Logicky tedy pracují v 

cyklech. Výkon se cyklicky střídá s klidovou fází. Tyto vývěvy dále dělíme na 

kryokondenzační D11 , kryosorpční D12, getrová D13. 

 

A2. Transportní vývěvy 

 Transportní vývěvy přenášejí tok částic skrze vývěvu. Zajistí tak neustálé 

odsávání. Výkon je v čase konstantní. Tyto vývěvy dále dělíme na mechanické B1 a 

mechanické B2. 

 

B1. Mechanické vývěvy 

 Základem těchto vývěv je pracovní komora, periodicky zvětšující a zmenšující 

svůj objem. Dále je dělíme na pístové C1 a rotační C2. 

 

B2. Hybnostní vývěvy 

 Hybnostní vývěvy předávají molekulám čerpaného plynu rychlostní impuls ve 

směru čerpání plynu. Dále je dělíme na vodní D7, difůzní D8, molekulární D9, iontové 

D10. 

 

C1. Pístové vývěvy 

 Princip této vývěvy spočívá v cyklickém pohybu pístu ve válci (Obr. 12). Je 

nezbytné, aby mezi stěnou válce a pístem nebyla žádná netěsnost či nečistota, která by 

způsobila vydření pracovní plochy. Čerpací rychlost je pak P = Vn. Kde V je objem 

pracovního prostoru a n je počet otáček za časovou. Mezi nevýhody tohoto typu vývěv 

patří vysoký zpětný proud plynu, způsobený jak netěsnostmi ventilů a pístu. Hlavní 

nevýhodou je však nízká čerpací rychlost, protože kmitavý pohyb pístu není možné 
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libovolně zrychlovat. Řešení tohoto problému vyústilo v použití rotačního pohybu. 

Pístové vývěvy dále dělíme na membránové D1, Sprenglerova D2, Toeplerova D3. 

 

Obr. 12 Princip pístové vývěvy 

 

C2. Rotační vývěvy 

 V rotoru jsou umístěny pohyblivé lopatky, které vlivem otáčení a kontaktu se 

stěnou statoru se zasouvají a vysouvají do drážky v rotoru (Obr. 13). Z designu je patrné, 

že tento typ vývěv je velice náchylný k zadření vlivem nečistot ve vnitřním prostředí 

vývěvy. Tyto vývěvy jsou základním typem vývěv pro získávání hrubého vakua či pro 

předčerpání vakua pro vysoké vakuum.  Rotační vývěvy dělíme dále na olejové D4, 

rtuťové D5, Rootsova D6. [14] 

 

Obr. 13 Princip rotační vývěvy 
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D4. Rotační olejové vývěvy 

Rotační olejové vývěvy jsou téměř srovnatelnými s rotačními. Zásadní rozdíl je ten, že 

vnitřní prostředí je naplněné olejem. Olej zde hraje těsnící roli a také zajištuje 

termoregulaci systému. Ve vnitřním prostředí vývěvy dochází ke stlačování odsávaného 

plynu a může tak dojít ke vzniku páry. Pokud se zplodiny dostanou do vnitřního okruhu 

vývěvy začne se tak snižovat výkon a životnost vývěvy. Z tohoto důvodu je zde funkce 

gas ballast, která umožňuje proplachování vnitřního prostředí. Vývěvy pracují za otáček 

300 - 1 500 za min. (výjimečně až 3 000 za min.). Dosahují jmenovité čerpací rychlosti 

jednotky až desítky l/s (jednotky až desítky, výjimečně stovky m3.hod-1.). Mezní tlak bývá 

několik Pa . K dosažení větší čerpací účinnosti bývají vývěvy spojeny 

paralelně či sériově. Některé rotační vývěvy jsou konstruovány jako dvojstupňové, což v 

podstatě představuje dvě vývěvy vzájemně sériově propojené a konstrukčně uspořádané 

v jednom bloku na společné hřídeli. Zpětný proud je u těchto vývěv tvořen zpětným 

tokem čerpaného a zpětným tokem olejových par. Olej se vypařuje relativně rychle, neboť 

teplota vývěvy je dosti vysoká a v místech tření je olej lokálně přehříván, až se spaluje. 

Vzniklý kouř vystupující z vývěvy může obsahovat rakovinotvorné složky, na výstupu 

vývěvy proto bývá umístěn filtr nebo je kouř odváděn mimo pracoviště. [5] 

 

D5.Rotační vývěvy rtuťové 

Rotační rtuťové vývěvy jsou analogií olejových s tím rozdílem, že místo oleje je 

zde přítomna rtuť (Obr. 14). S tím je spojena i zvýšená potřeby bezpečnosti a design 

produktu, který za žádných okolností neumožňuje únik rtuti. Účinnost mokré vývěvy 

ovlivňuje především kvalita použitého maziva, resp. tlak jeho nasycených par. Velkou 

nevýhodou olejových vývěv je možnost vniku oleje do čerpaného prostoru. Tyto 

nedostatky řeší rtuťové nebo suché vývěvy. Při použití těchto vývěv v laboratoři i v 

technologickém provozu je třeba zamezit vniknutí organických či korozivních látek do 

vývěvy, protože v takovém případě obvykle dochází k jejímu zadření, případně úplnému 

zničení. Stejně tak může nastat situace, kdy se páry oleje z vývěvy při nízkých tlacích 

dostávají do evakuovaného prostoru. Z těchto důvodů bývají často pro pracovní použití 

mezi vývěvu a odsávaný prostor zařazeny tzv. vymrazovací prsty, kde dochází ke 

kondenzaci a zachycení par z vývěvy i z odsávaného prostoru. [14] 
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Obr. 14 Princip rotační rtuťové vývěvy 

 

D6. Rootsovy vývěvy 

Rootsovy vývěvy pracují na bázi Rootsova dmychadla. Dva precizně 

vycentrované rotory s minimálními mezerami mezi sebou se otáčejí rychlostí několik tisíc 

otáček za minutu a přečerpávají plyn ze systému (Obr. 15). Jejich výhodou je (relativně 

k rotačním olejovým vývěvám) vysoký čerpací výkon (až 25 000 m3.hod-1), nižší 

dosažitelný tlak a absence par oleje. Nepracují proti atmosféře, ale jsou "předčerpávány", 

nejčastěji rotační vývěvou. Tyto vývěvy mohou být velice masivní stroje, vážící několik 

stovek kilogramů. Rotory mohou mít i tvar šroubovic či závitnic a stejně jako v 

předchozích případech mohou být tato zařízení sériově či paralelně zapojována. Protože 

tyto vývěvy neobsahují mazací oleje mohou být uloženy jakýmkoliv způsobem. 

 

Obr. 15 Princip Rootsovy vývěvy 
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D5. Membránové, Sprengelova, Toepelrova 

 Membránová vývěva funguje na principu pístové. Rozdíl je ten, že pružná 

membrána nahrazuje píst (Obr. 16). Mezi výhody patří, že zde není tření. Vývěva není 

daleko tak náchylná k nečistotám jako vývěvy, kde k tření dochází. Další výhodou může 

být tichý chod. Klíčovým komponentem je zde membrána. Vyrábí se nejčastěji 

z chloroprenu. Mechanická pístová vývěva pracuje na principu cyklického zvětšování 

objemu pohybem pístu v těsném válci (Sprenglerova vývěva). Píst může být tvořen i 

rtuťovým sloupcem jako například ve vývěvě Toeplerově. Vzhledem k designu má tento 

typ vývěv relativně malou účinnost. Je to dáno velkým mrtvým objemem. V současnosti 

se téměř nepoužívají. Moderní variantou pístové vývěvy je vývěva membránová, která je 

dosti rozšířená v laboratořích a provozech kde je třeba dosahovat nízkého vakua, řádově 

10-2 Pa. Mezní tlak je limitován tlakem při jakém ještě dojde k otevření vstupního ventilu 

do vývěvy. V mnoha případech bývají tyto vývěvy používány jako zařízení pro vytvoření 

předvakua v hybridních vakuových jednotkách (např. spojení membránové a Rootsovy 

vývěvy). V případě že je jako píst použita membrána z chemicky inertního materiálu 

(Teflon), jsou tyto vývěvy vhodné i pro čerpání agresivních či korozívních plynů. Tyto 

vývěvy je možné zapojit sériově (pro dosažení nižšího mezního tlaku) i paralelně (pro 

zvýšení čerpací rychlosti). Nevýhodou je časté opotřebení vstupních a výstupních ventilů 

vývěvy, jejichž kvalita provedení a těsnost jsou pro funkci vývěvy zcela klíčové. 

Výhodou je poměrně nízká pořizovací cena zařízení. [5] 

 

Obr. 16 Princip membránové vývěvy 

 

 

 



29 

 

D8. Vodní vývěva 

 Vodní vývěva je zástupcem skupiny vývěv s proudem pracovní tekutiny, kdy 

rychlý proud vody proudící z trysky strhává molekuly čerpaného plynu (Obr. 17). 

Chování tohoto jevu je popsáno Bernoulliho rovnicí. Tlak v místě rychle proudící 

kapaliny je nižší než v místě, kde kapalina proudí pomaleji, takže rozdíl tlaku nasává plyn 

z odčerpávaného prostoru a směs kapaliny s plynem je transportována z vývěvy ven.  

Podpůrným mechanismem je fakt, že proud kapaliny napomáhá pohybu plynu 

hybnostním impulsem ve směru čerpání. Menší vodní vývěva většinou dosahuje čerpací 

rychlosti několik desetin litrů/min a mezního tlaku několika kPa. Dobře konstruované 

vodní vývěvy jsou schopné dosáhnout mezního tlaku, který je roven tenzi vodní páry při 

dané teplotě vody (např. 1,7 kPa při 15 °C). Pokud požadujeme dosažení nižšího tlaku je 

nutné využít kapalinu s nižší tenzí par (silikonové oleje s malou viskozitou). Mezi výhody 

vývěvy patří její jednoduchost, což je předpokladem pro menší poruchovost. Ve spojitosti 

s jednoduchým designem se cena pohybuje na relativně nízké úrovni. Nevýhodou je vyšší 

spotřeba vody. 

 

Obr. 17 Princip vodní vývěvy 
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D8. Difúzní vývěva 

 Princip vývěvy je založen na zrychlení olejových par na nadzvukovou rychlost. 

Molekuly čerpaného plynu se difúzí dostanou do proudu olejové páry a vzájemným 

střetem získají impulz ve směru čerpání. Olejové páry, které se dostaly na stěnu vývěvy 

zkapalní a stékají zpět (Obr. 18). Jako pracovní kapalina je dnes využíváno nejčastěji 

silikonových olejů (malá tenze par, odolnost proti oxidaci).Tato vývěva vyžaduje pro svůj 

běh vytvoření předvakua. Využita může být například olejová rotační vývěva. Tento typ 

vývěv může dosahovat čerpací rychlosti až 10 000 l.s-1. Difúzní vývěva je specifická 

v tom, že nemá pohyblivé, rotační části a fungováním se přibližuje ke kapalinové vývěvě, 

v oblasti vyššího vakua však působí pouze strhávání molekul plynu rychle proudící 

kapalinou nebo parou. Maximální dosažitelné vakuum je limitováno povrchovým 

napětím čerpací kapaliny nebo par. Difúzní vývěva se skládá z varné části, kde se 

elektrickým proudem zahřívá k varu pracovní tekutina (olej nebo rtuť) a její páry jsou 

odváděny tryskou do prostoru vývěvy. Čerpaný plyn difunduje do par pracovní tekutiny 

a následně jde do prostoru, kde zkondenzuje pouze pracovní tekutina a čerpaný plyn je 

odveden primární vývěvou ze systému. Po vnitřní straně pláště stéká kondenzovaná 

olejová pára, plášť je tak přehříván a je nezbytné ho chladit (většinou vodou). Mezní tlak 

olejových difúzních vývěv se pohybuje v rozmezí 10-2 až 10-7 Pa u rtuťových vývěv je to 

přibližně 10-5 Pa. Postupně je od rtuťové kapaliny upouštěno z důvodu její toxicity. 

Aktuálně se tak nejvíce používají olejové náplně, které jsou tvořeny silikonovými oleji či 

polyfenylethery s teplotou varu cca 180 °C, při tlaku 10-3 Pa. Jedná se o oleje, které jsou 

tepelně i chemicky. To z nich dělá ideální pracovní kapalinu a jsou tak používány v 

laboratořích i v technologických provozech. Rychlost čerpán u těchto vývěv je poměrně 

nízká a pro získání požadovaného vakua v prostoru je nutné čekat déle, v závislosti na 

objemu i desítky hodin. Čím větší průměr těla vývěva má, tím vyšší čerpací rychlosti 

vývěva dosáhne. Vzhledem ke konstrukční jednoduchosti jsou jejich pořizovací náklady 

relativně nízké, další výhodou je robustnost a v neposlední řadě i schopnost čerpat 

jakýkoliv plyn. Je zde hrozba znečištění vakua párou pracovní tekutiny. Z toho důvodu 

je zařazován do konstrukce vymrazovací prsty a lapače oleje. Je nutné dbát na dostatečně 

dlouhý náběh. Pracovní tekutina musí být zahřátá na 200 °C. Stejně dlouhá musí být i 

doba odstavení. Co se fyzického umístění vývěvy týče, je nezbytné ji umístit vertikálně a 

současně je nutno zamezit vniknutí vzduchu do vývěvy během čerpání. S velkou 

pravděpodobností se tak znehodnotí pracovní tekutina.  
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Obr. 18 Princip difúzní vývěvy 

 

D9. Molekulární vývěva 

 Tato pumpa je svou konstrukcí blízká rotační olejové pumpě, s tím rozdílem, že 

asymetricky umístěný rotor nemá žádné planžety a molekuly zbytkové atmosféry strhává 

pouze nerovnostmi na svém povrchu (Obr. 19). Tato vývěva je schopna pracovat při 

velice vysokých otáčkách (16-20 tisíc otáček/minuta). Je velice komplikované vyrobit 

rotor, protože musí být dokonale vyvážet. Celý rotor je z jednoho kusu a obrábí se dle 

typu, klidně i 10hodin. Pokud je v procesu obrábění udělána jediná chyba (opotřebení 

nástroje, výpadek proudu, skrytá porezita) celý kus je nepoužitelný a je nutno začít od 

začátku. Náročná výroba je samozřejmě zahrnuta do velmi vysoké pořizovací ceny. 

Hřídel je uložená v magnetické levitaci. Schéma této vývěvy je zobrazeno na obrázku 

číslo 17. Vylepšením molekulární vývěvy je turbomolekulární provedení, které pracuje 

na stejném principu, jen s tím rozdílem, že molekuly plynu jsou odráženy ve směru 

čerpání pomocí rotoru s lopatkami. Vývěva dokáže čerpat od velmi nízkého vakua až do 

vysokého 10-11 Pa, vytvořené vakuum je velmi čisté. Zapojení molekulární vývěvy je 

nutné v kombinaci s vývěvou, která vytvoří předvakuum – využita může být například 

olejová rotační. Důvodem nutnosti předvakua je možnost přehřátí a zničení lopatek rotoru 

vlivem vysokého tření lopatek o atmosféru. Vývěva i přes svůj nerobustní design je velice 

rozšířená a je dnes součástí celé řady spektroskopických zařízení, elektronových 

mikroskopů a urychlovačů částic (např. Large Hadron Collider v CERNu). Naproti tomu 

v průmyslu není často využívána z pochopitelných důvodů. [16] 
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Obr. 19 Princip molekulární vývěvy 

 

D10. Iontová vývěva 

 Iontové vývěvy jsou kombinací vývěv hybnostních a zároveň adsorpčních.  

Molekuly plynu jsou uváděny do pohybu pomocí impulsu, plyn se tak pohybuje ve směru 

čerpání proudem nabitých částic. Zároveň jsou molekuly poutány ve vývěvě. Obrázek 

č.20 znázorňuje funkci vývěvy. Na anodu je přivedeno napětí několik kV, vznikne tak 

výboj, který rozprašuje materiál elektrod na okolní stěny. Elektrony pohybují na dlouhých 

šroubovicových drahách, protože výboj probíhá v magnetickém poli permanentního 

magnetu, které je kolmé k rovině elektrod. Důvodem tohoto pohybu je zvýšení 

pravděpodobnosti srážky elektronů s molekulami čerpaného plynu. Elektrony jsou při 

srážce ionizovány a vznikají tak ionty, které jsou strhávány směrem ke katodám, kde se 

adsorbují na povrchu titanu. Účinnost vývěvy je dále zvyšována tím, že titan je 

rozprašován a zachycuje se na ostatních částech vývěvy, kde na sebe váže zbytky 

čerpaných plynů. Tato vývěva pracuje v cyklech. Je možné dosáhnout tlaku 10-9 až 10-10 

Pa. Jednou z komplikací je vysoká pořizovací cena a stejně tak i vysoké provozní náklady 

(vysoký elektrický příkon, velká hmotnost, nižší čerpací rychlost a nutnost obnovování 

elektrod). Čerpací rychlost lze zvýšit vyšším napětím, zvětšením plochy elektrod nebo 

použít pomocné elektrody. Vývěvy jsou užívány jako součástí vysoké specializovaných 
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zařízení. Patří mezi ně například elektronové mikroskopy, urychlovače, hmotnostní 

spektrometry, mikrovlnných generátorech. [16] 

 

 

Obr. 20 Princip iontové vývěvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Využití vakua 

 Využití vakua prakticky proniká do různých odvětví. S postupným vývojem 

vakuových vývěv a zvyšováním řádu tvořeného vakua se i rozrůstají možnosti aplikace. 
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V nejbližší budoucnosti najde vakuum své uplatnění ve výrobě elektroautomobilů, jejichž 

součásti jsou nutně vyráběné pomocí vakua. Následující tabulka 1 vizualizuje využití 

vakua napříč četnými odvětvími.  

Tab. 1 Přehled využití vakua 

 

 Následující podkapitoly jsou zaměřeny na jednotlivé aplikace vakua a jejich 

význam pro člověka. Vzhledem k rozmanitosti možných aplikací a neustálému 

progresivnímu vývoji techniky jsem vybral pouze některé z nich. 

3.1. Ultračisté materiály 

 Proces vzniku ultračistých materiálů je založen na dokonalé čistotě celého 

výrobního procesu. Běžným problémem bývá kontaminace materiálu od stěny pece, či 

jiné nádoby. Aby se tomuto jevu předešlo materiál je tvářen ve vakuu za levitace pomocí 

statické elektřiny. Nedochází tak ke kontaminaci a opravdu vzniká témeř dokonale čistý 

Průmysl aplikováno technologie 

elektrotechnika 

transformátory lakování ve vakuu 

motory odplyňování 

žárovky, výbojky getrování 

tlumivky evakuace 

Hutnictví speciální materiály 

tavení 

sváření 

odlévání 

rafinace 

Optika 

čočky pokovování 

hranoly napařování 

zrcadla naprašování kovů 

Chemie 

monokrystaly, superčisté látky destilace 

lisování plastů polymerace 

vrstvy polymerů sublimace 

elektronika 

elektronky napařování 

obrazovky naprašování kovů 

integrované obvody kontrola těsnosti 

kondenzátory evakuace 

Potravinářství 
masné výrobky vakuová sterilizace 

mléčné výrobky vakuová konzervace 

Zemědělství 
dojení, ošetřování skotu dojící systémy 

obilí, semena sušení 

Ostatní 
plnění porézních materiálů sublimační sušení 

automatizované montážní linky manipulátory 
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materiál. Levitující materiál je roztaven laserovým paprskem do tvaru plovoucích 

žhavých koulí. Takový materiál má naprosto převratné vlastnosti.  

Metoda výroby ultračistých materiálů se teprve vyvíjí a analyzují se vlastnosti 

nových materiálů. Svoje využití mají v lékařství, elektrotechnice a řadě dalších odvětvích.  

 

3.2. Věda a výzkum 

 Urychlovač částic (Obr. 21) je moderní zařízení, používané pro výzkumnou 

činnost. Funguje na principu zrychlování nabitých částic na rychlost 99,95 c (rychlost 

světla). Částice jsou v urychlovači jednou nebo opakovaně urychleny vlivem rozdílů 

potenciálů elektrického pole. Rozlišujeme dva základní typy urychlovačů: lineární a 

kruhový. Zařízení zapříčiní přímé srážky mezi dvěma svazky částic stejného druhu. 

Dochází k rozptýlení částic a když mají dostatečnou energii, vznikají přitom další srážky 

a tím vznikají další produkty. Pro snímání parametrů simulace se využívá detektor 

ionizujícího záření (částicový detektor). Urychlovače se využívají k vědeckým 

výzkumům složení hmoty okolo nás — atomů, elementárních částic, kvarků. Pro zajištění 

největší možné rychlosti je nutné vytvořit v tunelu vakuum. Částice v atmosféře nebrání 

průchodu paprsků. S postupným vývojem vakuových vývěv se i zvýšil dosahovaný 

stupeň vakua a tím i síla srážejících se paprsků ze sedmi teraelektronvoltů na 14 TeV. 

 Existuje řada urychlovačů, každý s odlišným cílem bádáním. Urychlovač LHCf 

bádá nad kosmickým zářením, které se snaží odsimulovat v laboratorních podmínkách. 

TOTEM má za úkol měřit velikost částic získaných srážkou paprsků. LHCb porovnává 

hmotu a antihmotu, tento projekt si pokládá otázku proč je vesmír složený z drtivé většiny 

z hmoty a ne z antihmoty. Urychlovače CMS a ATLAS se zabývají široce tímto novým 

neprozkoumaným oborem. Experiment ALICE sráží olověné ionty, aby simulovaly 

podmínky těsně po Velkém třesku. [9] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrické_pole
https://cs.wikipedia.org/wiki/Detektor_ionizujícího_záření
https://cs.wikipedia.org/wiki/Detektor_ionizujícího_záření
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elementární_částice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark
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Obr. 21 Částicový urychlovač 

 

3.3. Sekundární metalurgie 

 Mezi základní operace sekundární metalurgie patří úprava kovu ve vakuu. 

Významem této operace spočívá ve snížení koncentrace uhlíku v tavenině a zároveň její 

odplynění. Zbavujeme se tak plynů jako je například dusík, kyslík, vodík. Obsah těchto 

plynů se tak sníží na 0,005 %. Využívá se nejčastěji střední vakuum (5 až 50 Pa).  

Dnešní operace úpravy ve vakuu jsou přesně standardizované a jsou přesně 

stanoveny požadavky na odkysličení a oduhličení ocelí, snížení obsahu síry, eliminaci 

vměstků, jakostní legování, homogenizaci, regulace teploty a bránění reoxidaci. 

Obecně vakuová metalurgie nabízí čistší kovy s minimálním obsahem plynu s 

úzkou tolerancí legování. Mezi metody tohoto procesu patří recirkulační odplynění a 

odplynění pánve. 

 Nejčastěji je využíváno recirkulační odplynění, které spočívá v cyklickém (nebo 

nepřetržitém) odplyňování jednotlivých dávek taveniny. 

 Tento proces má významný dopad na vodohospodářství závodu, protože 

požadovaného vakua je dosahována parou. Jsou zde přítomná paroproudová čerpadla, 

případně kombinace menších čerpadel, které jako celek poskytnou potřebné parametry. 

[12] 
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3.4. Rentgenové záření 

 Rentgenové záření vzniká za pomocí specializované elektronky a tou je rentgenka 

(Obr. 22). Pro rentgenovou techniku je užívána jako zdroj záření – dle kvality rentgenky 

získáme více, či méně kvalitní obraz. Pro vznik rentgenového záření je nezbytné, aby 

zařízení splňovalo 4 základná podmínky. Vysoký stupeň vakua je důležitý pro volnou 

cestu elektronů. Materiál z něhož je vytvořena anoda je důležitý jako element pro 

zastavení elektronů.  Anodové napětí je užívané pro zvýšení kinetické energie. 

 

Obr. 22 Princip rentgenky 

 

3.5. Dewardova nádoba 

 Základem termosky je dvojitá vnitřní nádoba s lesklými dvojitými stěnami, z 

mezery mezi stěnami obou nádob je vyčerpán vzduch. Toto vakuum je důležité z toho 

důvodu, že zde nejsou částice, které by si předávaly teplo a odváděli tak teplotu obsahu 

termosky. Vnitřní povrch termosky je lesklý tak i tepelné záření je z velké části udrženo 

v nádobě. Pokud je nádoba uzavřená zátkou je omezen i přenos prouděním. 

Nádoby, které jsou určeny pro obsah ve formě zkapalněných plynů jsou většinou 

opatřeny netěsnou zátkou. Odpařování plynu vyrovnává únik tepla, ke kterému dochází  

vlivem nedokonalého vakua či neúplnou odrazivosti stěn, ale i vedením materiálem zátky 

a vstupního otvoru. [17] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nádoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proudění_tepla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zátka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teplo
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3.6. Obrábění elektronovým paprskem 

 Využívá se pro výrobu děr velice malých rozměrů. Zařízení je umístěno ve 

vakuovém prostoru ohraničeným korozivzdornou ocelí. Wolframová katoda bývá 

nejčastějším zdrojem svazku elektronů. Vlivem napětí mezi anodou a katodou jsou 

elektrony urychleny a poté směřují do otvoru v anodě. Paprsek je dále řízen  

elektromagnetickými čočkami na požadované místo materiálu. Poté, co se paprsek dotkne 

materiálu, dojde vlivem urychlených elektronů k natavování materiálu a jeho následnému 

odpaření (Obr. 23). Vakuum zde hraje klíčovou roli pro rychlý ničím nebráněný pohyb 

elektronů. [11] 

 

Obr. 23 Princip obrábění elektronovým paprskem 

 

3.7. Vakuová destilace 

 Pro optimální dělení směsí kapalin, které tají při nízkých teplotách se často 

využívá vakuová destilace. Důvodem je snížení teploty varu při nízkém tlaku. Tímto 

způsobem se oddělují látky, které se v blízkosti své teploty varu rozkládájí. 

Dalším možným použitím nízkého vakua je v petrochemii při destilaci ropy. Dále 

se tímto způsobem destilují látky o vysokém bodu varu a látek s malým poměrem bodu 

varu. S nižším tlakem tento poměr roste a oddělení látek se tak stává účinnější. Destilace 

ropy je využívána pro výrobu různých typů olejů olejů (lehké, střední, těžké) a asfaltu 

(Obr. 24). Mazut, který se získává z atmosférické destilace (destilace za mírně zvýšeného 

tlaku) se dále rozděluje pomocí vakuové destilace. [9] 
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Obr. 24 Princip destilace ropy 

 

3.8. Vakuové pece 

 Vakuové pece jsou zařízení, která jsou navržena pro vykonávání více 

technologických procesů. Patří mezi ně například žíhání, pájení, odplyňování nebo kalení 

ve vakuu nebo atmosféře inertních plyn. Tato zařízení jsou kombinací robustní 

konstrukce a centrálním počítačem řízená regulace s možností pořizování záznamů 

celého technologického procesu. Vyrábí se pro použití v oblasti nízkého a vysokého 

vakua nebo v atmosféře inertního plynu. Roli topných těles zaujímají nejčastěji tyče, 

vyrobeny z grafitu. Chlazení dílů probíhá vháněním plynného dusíku až o tlaku 6 bar. Pro 

snímání teplot jsou přítomny senzory (termočlánky), které informují řídící člen, jež 

přenese akční veličinu do změny nastavení akčního orgánu. [6] 

 

3.9. Vakuové kalení 

 Kalení je metoda úpravy kovů. Spočívá v zahřátí na kalící teplotu a poté rychlé 

zchlazení. Tato metoda umožní získat jiné mechanické vlastnosti kaleného kovu. U oceli 

dochází ke vzniku martenzitu, který způsobuje, že materiál výrazně ztvrdne, ale zároveň 

i zkřehne. Proto je nutné dbát na vhodnost použití kalení. 
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 Při ohřevů materiálu vzniká reakce na povrchu s okolním kyslíkem. Tento proces 

je intenzivnější s rostoucí teplotou. Po určité době probíhání této reakce vznikají na 

povrchu materiálu okuje a k oduhličení povrchu. Odstranění této vrstvy je nutno provést 

mechanicky. Tomuto jevu předcházíme ochrannou atmosférou – nejčastěji užívaný plyn 

je dusík. 

 Vakuové kalení je specifické v tom, že proces ohřívání dílů probíhá ve vakuu a je 

tak zamezeno oxidaci. Odpadá tak nákladný a riskantní proces odstraňování okují. Díly 

mají lesklý povrch i při kalících teplotách kolem 1300 ℃. Vakuové kalení je dnes již 

technický standart. Mezi další významné výhody patří výrazně snížený dopad na životní 

prostředí. Celkové provedení procesu se výrazně zrychlilo, s čímž je spojeno zkrácení 

taktu a výraznými výrobními úsporami. 

 S těmito přínosy je spojeno velmi rychlé rozšíření vakuově kalitelných materiálů, 

které jsou dnes nabízeny téměř pro veškeré aplikace. [13] 

 

3.9.1. Manipulátory 

 Jsou to nástroje pro manipulaci s materiálem (Obr. 25). Fungují na bázi vytvoření 

vysokého podtlaku, který přisaje zamýšlený předmět. Čím je břemeno těžší, tím větší 

podtlak je nutno vytvořit. Manipulováno může s neporézními materiály, v opačném 

případě nebude moci vzniknout podtlak. Zařízení bývají opatřena opticko-akustickou 

signalizací pro upozornění klesání podtlaku, který indikuje uvolňování materiálu. Mezi 

výhody těchto zařízení jednoduchost designu a s tím i spojená malá poruchovost, malé 

nároky na zručnost obsluhy. 

 

Obr. 25 Vakuový manipulátor 
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3.9.2. Vakuové vymrazování 

 Sušení vlhkých materiálů – lyofilizace. Mezi nejběžnější využití patří 

potravinářství, kde vymražování je užíváno při sušení potravin. V dnešní době se 

vysušování vyskytuje i ve farmaceutickém a výzkumném průmyslu například k výrobě 

kosmetiky a léčiv. 

 Vymrazování funguje na principu sublimace zamrzlé vody za nízkého tlaku a 

nízké teplotě. Při této metodě nedochází k běžnému přechodu vody ze skupenství 

kapalného do skupenství plynného (neboť tímto faktem bývá sušený materiál 

znehodnocen). 

 Této metody je využíváno pro materiál, který hůře snáší vysoké teploty. Příkladem 

může být živá buňka nebo bakterie. Výsledkem procesu je tzv. lyofilizát 

Obrázek č.26 s znázorňuje přechody mezi skupenstvími při různých metodách 

sušení. Zelená šipka představuje normální sušení, modrá vakuové vymrazování (a 

červená nadkritické sušení). [15] 

 

Obr. 26 Přechod skupenství v procesu lyofilizace 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Potravina
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nadkritické_sušení&action=edit&redlink=1
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4. Spolehlivost diagnostiky 

 Práce je prováděna v prostředí výrobní společnosti, jejíž produktem jsou vakuové 

vývěvy. Tento produkt má velice komplikovaný design a z pohledu montáže lze udělat 

mnoho chyb. Mezi základní chyby patří nedotažený šroub, nečistota dílů. Vývěva musí 

být dokonale těsná, aby byla schopna produkovat vakuum. Proto dodavatelé jednotlivých 

dílů musí dodržovat velice úzké rozměrové tolerance. Při výrobním procesu tohoto 

produktu je zde skutečně mnoho faktorů, které mohou působit na stabilitu výroby a 

konečnou kvalitu produktu. Jediným způsobem, jak verifikovat, zdali celý výrobní proces 

daného produktu proběhl bez chyb je výstupní kontrola, realizována testovací stanicí. Zde 

se projeví každý uvolněný šroub, nečistota, díly mimo výkresovou specifikaci. Tyto vady 

budou znázorněny formou snížení standartního výkonu v čase, rychlostí vytvoření vakua, 

stupněm vytvořeného vakua. 

Tato část analyzuje opakovatelnost měření jednotlivých testovacích stanic. Poté 

co je vývěva smontována je testována testovací stanicí. Experimentálně bude ověřeno 

zdali je testování dlouhodobě spolehlivý proces. Ověření bude dosaženo za pomocí 

testovací vývěvy. Tato vývěva bude přetestována každou diagnostickou stanicí čtyřikrát. 

Výsledky poté budou porovnány a bude vyhodnoceno, zdali stanice měří na stejném 

produktu vždy stejné hodnoty, nebo zdali při každém testování naměří stanice rozdílné 

hodnoty. Také bude porovnáváno jestli neexistuje stanice, která měří stabilně odlišné 

výsledky. 

Je zde celkem 40 diagnostických stanic. V prvé řadě bylo nutné zvážit počet 

opakování testů, aby byl zachován statisticky významný vzorek dat. Na druhou stranu 

bylo nezbytné vzít v potaz časovou náročnost prováděných testů a nákladů spojené 

s nedisponibilitou testovacího zařízení. Bylo rozhodnuto, že testovací vývěva navštíví 

každou stanici čtyřikrát. V ideálním případě by výsledky ze všech stanic měli být totožné. 

[4] 

 Předmětem této kapitoly je tedy experimentálně prověřit zdali všechny stanice 

jsou spolehlivé. Obrázek 27 znázorňuje proces vzniku a testování vývěvy. 
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Obr. 27 Schéma výroby 

 

 

Testovací vývěva: 

 Jedná se o transportní mechanickou rotační olejovou vývěvu (obr. 28), jejíž 

princip je popsán v kapitole 2. Tento typ vývěvy je velice náchylný k zadření. Je to dáno 

designem, který je charakteristický svými minimálními tolerancemi. Pokud se dostane 

sebemenší nečistota do vývěvy – následkem bude zadření. Zadření vývěvy je porucha 

náhlá (přichází skokově), úplná (produkt a celý zapojený systém je mimo provoz). 

Bavíme se tedy o havarijní poruše. Z hlediska následků je porucha klasifikována jako 

kritická (ohrožení na životu) a podstatná (ztráta provozuschopnosti) v závislosti na 

charakteru aplikace. Možná je i kontaminace vývěvy systémem, ve kterém je vývěva 

zapojena u zákazníka, pak se jedná o poruchu vnější. [1] 
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Před tím než  byla vložena do systému jako „testovací“ byla v laboratoři řádně 

testována i po výstupním testování. Je tak zajištěno, že s vysokou pravděpodobností se 

jedná o vývěvu, která podléhá poruchovým veličinám jen minimálně. 

 

Obr. 28 Testovací vývěva (olejová rotační vývěva) 

 

 

Popis jednotlivých části vývěvy: 

1) Elektrický konektor 

2) Ukazatel napětí 

3) Manipulovací rukojeť 

4) Vstup evakuované atmosféry 

5) Gas-ballast regulátor 

6) Vstup pro doplnění oleje 

7) Výstup evakuované atmosféry 

8) Sklíčko pro sledování hladiny oleje 

9) Otvor pro vypouštění oleje 

10) Gumová nožka podstavy 

11) Výběr modu 

12) Vypínač   

13) Motor 

14) Vyznačený správný směr otáček 
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Technická data vývěvy jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tab. 2 Přehled technických dat 

rozsah okolní teploty (za chodu) 12 až 40 ℃ 

rozsah okolní teploty (skladování) minus 30 až 70 ℃ 

povrchová teplota vývěvy (za chodu) 50 až 70 ℃ 

Maximální vlhkost atmosféry (za chodu) 90% RH 

Maximální nadmořská výška (za chodu) 2000 m 

Kategorie znečištění 2 

Kategorie instalace II 

 

Tab. 3 Přehled stupně vytvořeného vakua dle nastavení 

Funkce gas-ballast Celkový tlak 

pozice 0  2 x 10-3 mbar 

pozice 1 3 x 10-2 mbar 

pozice 2 1.2 x 10-1 mbar 

 

Tab. 4 Přehled technických dat při modu I 

Funkce gas-ballast flow (pozice I) 10 l min-1 

Maximální čerpací rychlost 0.06 kg h-1 

Maximální čerpací vstupní tlak 27 mbar 

 

Tab. 5 Přehled technických dat při modu II 

Funkce gas-ballast flow (pozice II) 14 l min-1 

Maximální čerpací rychlost 0.22 kg h-1 

Maximální čerpací vstupní tlak 80 mbar 

 

Tento produkt má nastavitelné 3 mody chodu. Každý mód je vhodný pro jiné 

okolní podmínky. Tabulky číslo 3,4 a 5 zachycují technické vlastnosti při každém chodu. 

Samotné testování vývěvy spočívá v pouhém napojením do testovací stanice. 

Otvor pro odsávání i otvor pro vypouštění atmosféry je napojen do stanice, kde je pomocí 

snímačů sledován tlak, průtok plynu a další. 
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Vývěva je takto testována několika charakteristikami. 

1) Suckback pressure – zpětné nasátí 

- Z vnitřního prostředí vývěvy je odsán vzduch a vznikne tak podtlak. 

- Očekává se, že podtlak je ustálený na požadované hodnotě. 

- Pokud dochází ke zvyšování tlaku je to signálem, že vývěva dobře 

netěsní a někudy uniká. 

- Typickou příčinou může být porézní materiál, chyba montáže, rozměr 

dílu mimo toleranci. 

- Jednotka je mbar. 

 

2) Ultimate pressure – celkový vyvinutý tlak 

- Otvor, kterým je běžně evakuována atmosféra je zakryt krytkou. 

- Chod vývěvy vytvoří tlak na krytku, který je měřen manometrem. 

- Je-li tlak ustálen na požadované hodnotě je tento test úspěšný. 

- Pokud je tlak nestálý, nebo nedosahuje požadované hodnoty, vývěva 

netěsní. 

- Předmětem tohoto testování je zjištění schopnosti vytvořit vakuum 

požadovaného stupně se stabilním průběhem. 

- Jednotka je mbar. 

 

3) Gas ballast flow – objem čerpané atmosféry 

- Evakuovaná atmosféra vlivem teploty vývěvy kondezuje a je nezbytné 

pravidelně tyto páry odvádět. 

- To se dělá pomocí otevírání ventilu (jsou tři stupně otevření – zavřeno, 

pootevřeno, otevřeno). 

- Pro každou polohu ventilu je i jiný předepsaný tlak – čím je ventil více 

otevřen, tím více par se z vývěvy odvede, ale menší tlak se vytvoří. 

Přesná data zachycují tabulky 3,4,5. 

- Předmětem tohoto testování je zjistit objem čerpané atmosféry za 

minutu. 

- Jednotka je l.min-1. 

 

4) Gass ballast pressure – tlak uvnitř vývěvy 

- V závislosti na nastaveném modu (zavřeno, pootevřeno, otevřeno) se 

mění tlak uvnitř vývěvy. 

- Tento tlak je snímán. 

- Rozdíl mezi Gas ballast flow a Gas ballast pressure je ten, že bod 3. 

sleduje objem čerpané atmosféry a 4. aktuální tlak uvnitř vývěvy. 

- Jednotka je mbar. 

 

 Následující tabulka 6 znázorňuje jednotlivé výsledky testování vývěvy. Je 

uvedena i směrodatná odchylka pro demonstraci odlišnosti výsledků.  
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Naměřená data: 

Tab. 6 Tabulka naměřených hodnot 

Gas ballast flow průměrná 
odchylka 1. testování 2. testování 3. testování 4. testování 

12.8118213 12.77620832 12.81783651 12.66692191 0.069971389 

Gas ballast pressure 

 1. testování 2. testování 3. testování 4. testování 

0.003503705 0.003591662 0.003366057 0.003475747 9.30192E-05 

Ultimate pressure 

 1. testování 2. testování 3. testování 4. testování 

0.001471051 0.001469028 0.001546839 0.001459707 4.04251E-05 

Suckback pressure 

 1. testování 2. testování 3. testování 4. testování 

0.064753771 0.064294657 0.065715747 0.067060694 0.001222614 

 

Analýza dat: 

 Tabulka 6 zachycuje naměřené výsledky testů. Každá hodnota byla získána 

zprůměrováním čtyřiceti měření. 

 Na základě průměrných odchylek je patrné, že každý cyklus měření byl totožný 

s ostatními cykly. Můžeme tedy říci, že testovací stanice nemění svoji spolehlivost v čase. 

 Zbývá prověřit extrémy měření, které ukáží zdali existuje stanice, která měří 

stabilně s výraznou odchylkou od ostatním stanic. 

 

Gas ballast flow - porovnání opakujících se extrému 

Tabulka 7 zachycuje horní extrém testované charakteristiky gas ballast flow. 

Tab. 7 Horní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 34 21 2 19 

 

Tabulka 8 zachycuje dolní extrém testované charakteristiky gas ballast flow. 
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Tab. 8 Dolní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 20 14 3 40 

 

 Žádná testovací stanice se neopakuje v tabulce s extrémy. Testování této 

charakteristiky je tedy spolehlivé. 

 

Gas ballast pressure - porovnání opakujících se extrému 

Tabulka 9 zachycuje horní extrém testované charakteristiky gas ballast pressure. 

Tab. 9 Horní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 7 35 26 5 

 

Tabulka 10 zachycuje dolní extrém testované charakteristiky gas ballast pressure. 

Tab. 10 Dolní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 40 6 8 23 

 

 Žádná testovací stanice se neopakuje v tabulce s extrémy. Testování této 

charakteristiky je tedy spolehlivé. 

 

Ultimate pressure - porovnání opakujících se extrému 

Tabulka 11 zachycuje horní extrém testované charakteristiky ultimate pressure. 

Tab. 11 Horní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 34 36 4 14 

 

Tabulka 12 zachycuje dolní extrém testované charakteristiky gas ultimate pressure. 
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Tab. 12 Dolní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 38 23 9 20 

 

 Žádná testovací stanice se neopakuje v tabulce s extrémy. Testování této 

charakteristiky je tedy spolehlivé. 

 

Suckback pressure - porovnání opakujících se extrému 

Tabulka 13 zachycuje horní extrém testované charakteristiky suckback pressure. 

Tab. 13 Horní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 31 15 22 3 

 

Tabulka 14 zachycuje dolní extrém testované charakteristiky suckback pressure. 

Tab. 14 Dolní extrém testované charakteristiky 

č.testování 1 2 3 4 

č.testovací stanice 23 1 5 23 

 

 Žádná testovací stanice se neopakuje v tabulce s extrémy. Testování této 

charakteristiky je tedy spolehlivé. 

 

Závěr: 

 Na všech testech byla dobrá vývěva diagnostikována jako dobrá. Testování 

ukázalo, že hodnoty jednotlivých charakteristik jsou velice podobné. Drobné odchylky 

budou způsobeny přesností měřidel a okolními podmínky (např. teplota pumpy noc/den). 

Můžeme tedy říci, že testovací stanice fungují stejně a není mezi nimi žádná, která by 

byla přesnější, či nepřesnější. Na základě této informace se dostáváme k druhému bodu 

práce. A to je hledání chybové funkce. 
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5. Chybová funkce 

Tato část se zabývá prověřením vhodnosti diagnostiky. Hypotéza: Co když 

reklamované vývěvy mají spojitý rys, který lze rozpoznat na testovacích stanicích. 

Hledáme tedy určitou kombinaci hodnot testovaných charakteristik, které jsou v rámci 

stanovených mezí. Pro prověření byl zvolen postup zachycený obrázkem 29. [2] 

 

Obr. 29 Průběh projektu 
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Získání dat: 

 Bylo nutné získat množinu zákaznických reklamací. Poté na základě jednotlivých 

sériových číslech získat testovací záznamy z doby, kdy byly pumpy vyrobeny a 

otestovány. Následovala analýza a hledání podobností reklamovaných vývěv a těch, které 

jsou stále v provozu (můžeme tedy říct, že jsou v pořádku). Výpočty byly provedeny na 

vzorku 100 reklamovaných a 100 dobrých kusů  stejného typu s rokem výroby 2014, 

2015. Jednotlivé parametry shodných a reklamovaných vývěv znázorňují tabulky 15 a 

16. [3] 

 

Tab. 15 Výsledky testů shodných produktů 

Gas ballast 
flow 

Gas ballast 
pressure 

Ultimate 
pressure 

Suckback 
pressure 

12.69984 0.003683 0.001602 0.069097 

12.68137 0.004077 0.001379 0.065904 

13.06178 0.004824 0.001197 0.061066 

13.13583 0.004152 0.001589 0.038225 

13.12745 0.003708 0.00125 0.071626 

12.81162 0.003807 0.001261 0.068604 

12.89537 0.003078 0.00154 0.073383 

12.65392 0.002924 0.001443 0.067685 

12.63668 0.002221 0.001644 0.072267 

13.28762 0.003293 0.001364 0.071596 

12.75949 0.003798 0.001451 0.062304 

13.05815 0.00223 0.001428 0.059787 

12.53176 0.00503 0.001574 0.063898 

12.81765 0.003109 0.001494 0.079414 

13.06848 0.003376 0.001469 0.063423 

12.89785 0.004044 0.001304 0.070169 

12.5611 0.002295 0.001174 0.057395 

      Průměr: 

     Odchylka: 

 

 

 

12.86388 0.001421 0.010035 0.065638 

0.226047 0.000146 0.004102 0.009028 
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Tab. 16 Výsledky testů shodných produktů 

Gas ballast 
flow 

Gas ballast 
pressure 

Ultimate 
pressure 

Suckback 
pressure 

12.07826 0.003025 0.001193 0.060043 

12.76863 0.003639 0.001571 0.078586 

12.47142 0.00415 0.001492 0.073965 

12.61731 0.003566 0.001252 0.055815 

12.31926 0.003703 0.001486 0.0912 

12.63809 0.003314 0.001462 0.082793 

12.81765 0.003109 0.001494 0.079414 

13.06848 0.003376 0.001469 0.063423 

12.89785 0.004044 0.001304 0.070169 

12.5611 0.002295 0.001174 0.057395 

12.45879 0.004151 0.001528 0.065545 

13.05815 0.00223 0.001428 0.059787 

12.65392 0.002924 0.001443 0.067685 

12.63668 0.002221 0.001644 0.072267 

13.28762 0.003293 0.001364 0.071596 

12.75949 0.003798 0.001451 0.062304 

12.5611 0.002295 0.001174 0.057395 

        Průměr: 

      Odchylka: 

   

Závěr:  

Při porovnání těchto dvou vzorků je vidět, že vzorky jsou téměř totožné. Odchylky 

jsou dané přesností měřidel a okolními podmínkami. 

Ani v této části experimentální práci se mi nepodařilo najít vymezitelnou příčinu 

zmetkovitosti. Nicméně jsem přinesl cennou informaci a to je ta, že způsob diagnostiky 

vývěv je funkční a není nutné investovat do inovace tohoto zařízení. Zaměřil jsem se tedy 

na nejaktuálnější příležitost ke zlepšení a to je kontaminace dílů nečistotami, které mohou 

zapříčinit zadření vývěvy. 

 

 

 

12.68552 0.003243 0.011368 0.068787 

0.292014 0.000668 0.003205 0.010075 



53 

 

6. Návrh na snížení počtu reklamací 

 Na základě reklamací a následné analýze poruch byla stanovena příčina selhání 

vývěvy „kontaminace“. Je to jedna z nejvýznamnějších příležitostí ke zlepšení. 

Následující kroky se zabývají analýzou jak zamezit nečistotám dostat se do vývěvy 

(Obrázek 30). 

 Vzhledem k charakteru produktu (mechanická rotační olejová vývěva) je design 

velice náchylný k nečistotám. 

 

Obr. 30 Tok materiálu a jednotlivá zlepšení 
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1). Dodavatel změní balení dodávaných dílů 

V tomto bodě bylo vybráno několik problémových dílů (obr. 31), na které jsme se 

zaměřili. Je nutné si uvědomit, že s požadavkem na změnu balení nebo čištění dílů se 

bude zvyšovat i cena výrobku. 

     

            

Obr. 31 Změna balení dodávaných dílů 
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2)..Čistota skladovacích binů v prostoru výrobní linky 

 Byl zaveden standart pro čištění binů. Po každém vyprázdnění binu bude vysát 

průmyslovým vysavačem (obr. 32). 

                     

Obr. 32 Vlevo: Nově nainstalovaný vysavač      Vpravo: vyčištěné biny 

 

3)..Biny byly opatřeny krytkou pro prevenci kontaminací (obr. 33) 

 

Obr. 33 Vylepšené skladování materiálu - biny opatřeny krytkou 
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4). Další navrhovaná opatření 

 a) Ofukovat díly stlačeným vzduchem. Je nutné zvážit upravení výrobní linky. 

Ofukování by totiž mohlo kontaminovat nečistotami vše ostatní. 

 b) Vylepšit osvětlení. Do urovně rukou nainstalovat světlo, které zvýrazňuje 

nečistoty. Je nutné dbát na to, aby operátorům světlo nedráždilo oči. 

 c) Zavést princip „one piece flow“. Jedná se o koncept, kdy celá výrobní linka 

vyrábí pouze jeden výrobek. Přínosem je, že se mezi jednotlivými procesy nekupí zásoby. 

Pokud jsou ve výrobní lince rozpracované zásoby je vysoká šance, že budou 

kontaminovány nečistotami z okolních procesů. 
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7. Závěr 

Cílem práce bylo přinést informaci o efektivitě a spolehlivosti procesu testování, 

čímž by se snížil počet neshodných produktů opouštějící výrobní závod. Mezi bazální 

nástroj, který toto zajišťuje patří výstupní kontrola, která je zde realizována 

specializovanou diagnostickou stanicí. Kapitoly 4 a 5 jsou věnovány revizi spolehlivosti 

výstupní kontroly. Pomocí opakovaných měření byl prověřen fyzický stav zařízení, jehož 

elektronika se mohla opotřebit. A pomocí porovnávání reklamovaných vývěv a funkčních 

vývěv bylo zrevidováno nastavení testovací stanice.  

 Experimentální část č.1 se zaměřovala na opakovatelnost měření. Byla vyvrácena 

hypotéza, že mezi testovacími stanicemi jsou takové, které jsou méně přesné. Zjištěno to 

bylo opakovaným testováním "putovní vývěvy", která byla přetestována každou testovací 

stanicí čtyřikrát. 

 Experimentální část č.2 se zaměřovala na hledání chybové funkce, která by při 

určité kombinaci testovaných parametrů, indikovala pozdější selhání vývěvy u zákazníka. 

Hypotéza, že testem uvolněná vývěva s velkou pravděpodobností bude poruchová v 

závislosti na parametrech testů se nepotvrdila. Byl analyzován vzorek testovacích 

záznamů reklamovaných vývěv a poté byl porovnán se vzorkem dobrých vývěv. Nebyla 

prokázána statisticky významná odlišnost. Testovací software lze tedy považovat za 

spolehlivý. 

 Druhým předpokladem pro omezení počtu neshodných produktů, které 

opouští závod, jsou stabilní a způsobilé výrobní procesy. Kapitola číslo 6 se zaměřuje na 

nejvážnější záležitost, působící na zvyšování neshodných produktů – kontaminace dílů 

nečistotami.  

 Za nejvýznamnější příležitost ke zlepšení je považována čistota montovaných 

dílů. Byly navrhnuty opatření, které vedou ke snížení kontaminaci dílů nečistotami a tak 

i k méně reklamacím. Mezi realizovaná opatření patří pravidelné čištění úložných prostor 

pro montážní díly, úprava balení dodávaných dílů, opatření skladovacích binů krytkami. 

Mezi plánovaná opatření patří stanovení ofukování dílů stlačeným vzduchem těsně před 

montáží, stanovení nejproblémovějších dílů a zavedení zvýšené vstupní inspekce, 

průběžná kontrola výrobních procesů u dodavatele, zavedení konceptu one piece flow, 

vylepšení osvětlení na montážní lince. 



58 

 

 Práce přinesla cennou informaci o spolehlivosti diagnostiky vakuových 

vývěv. Vyvrátila všeobecně zažitý názor, že testovací stanice jsou nespolehlivé. 

Nepotvrdila se tak potřeba pro investici do nových testovacích stanic, které by stály 

bezmála 6 mil. kč. Dalším přínosem bylo analyzování příčiny zadírajících se vývěv a 

implementování opatření vedoucí ke snižování tohoto jevu. Finanční přínos bude 

měřitelný až po delší době. 
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