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ANOTACE 

Z prací Odborné komise ekonomické při České slévárenské společnosti i z další dostupné 

literatury vyplývá, že oblast sledování nákladů na výrobu tekutého kovu v českých slévárnách 

je většinou značně problémová. Rovněž aktuální provozní sledování upozorňují na výrazné 

rezervy v této oblasti. Ve většině případů slévárny sledují náklady na zpracování tekutého 

kovu pouze velmi zjednodušeně či je dokonce neevidují vůbec. Tato zjištění jsou alarmující, 

zvláště pokud si uvědomíme, že náklady na výrobu tekutého kovu v elektrických pecích tvoří 

40 – 60 % z úplných vlastních nákladů expedovaného odlitku. Výše popsané skutečnosti tedy 

jednoznačně signalizují nutnost zabývat se oblastí nákladovosti výroby tekuté fáze 

podrobněji. To bylo důvodem, proč si předložená disertační práce stanovila za cíl vyvinout 

metodu nákladového hodnocení výroby tekutého kovu na elektrických pecích ve slévárnách, 

která je pracovně nazývána jako „technicko-ekonomická analýza“. 

Disertační práce je rozdělena do osmi základních kapitol. Po stručném uvedení se zabývá 

teoretickými poznatky řešené problematiky, a to konkrétně teorií metalurgie výroby oceli a 

litin v elektrických pecích, teorií nákladů a jejich kalkulací a teorií statistické analýzy. 

Následuje podrobný literární rozbor současné situace v oblasti řízení nákladové spotřeby  

ve slévárnách, který nutnost sledování nákladů na tavírně jednoznačně potvrzuje. V dalším 

kroku předložená práce podrobně definuje své cíle. Hlavním cílem práce je tedy vyvinutí 

metody komplexního nákladového hodnocení procesu výroby tekutého kovu v elektrických 

pecích s podporou výpočetní techniky a využitím nástrojů statistiky. Poté následuje 

představení metody technicko-ekonomické analýzy a detailní popis jejich dílčích kroků. 

V rámci této kapitoly je  vyvinutá metoda rovněž porovnána s minulými a stávajícími přístupy 

v oblasti sledování nákladovosti tekuté fáze. V dalších statích je podrobně popsána aplikace 

technicko-ekonomické analýzy v šesti slévárnách. Dosažené výsledky provedených šetření 

poukázaly na významné nákladové rezervy v tavicím procesu. V předposlední kapitole práce 

kriticky nahlíží na přínosy nově vyvinuté metody, a to především z hlediska konkrétních 

výstupů aplikované analýzy, postojů sléváren k dosaženým výsledkům a míře použitelnosti 

nové metody. Závěrem předložená práce konstatuje, že metoda technicko-ekonomické 

analýzy se při posuzování nákladovosti výroby tekuté fáze na elektrických pecích prokázala 

jako přínosná. 
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ANNOTATION 

From papers of the Specialised Commission for Economy by Czech Foundrymen Society 

and other literature, we can see that the issue of cost monitoring for the liquid metal 

production in Czech foundries is mostly rather problematic. There is also present operational 

monitoring of cost pointing out the significant reserves in this area. In most cases, foundries 

track either only the costs for liquid metal processing in a very simple way, or they even do 

not study them at all. These findings are alarming, especially if we realise that the liquid metal 

production costs in electric furnaces form 40 to 60 per cent of the complete working costs of 

the dispatched casting. The above mentioned outcomes prove that it is essential to deal with 

the production costs of the liquid phase in detail. This was the reason why this dissertation 

thesis aimed at finding a new method for evaluation of the molten metal production in electric 

furnaces. For this purpose it is called “the technical and economic analysis”. 

The dissertation thesis is divided into eight chapters. After a brief introduction, it deals 

with theoretical findings of the topic, specifically the theory of metallurgy in steel and cast 

iron production in electric furnaces, costs and their calculation, and the statistical analysis. 

Follows the detailed literature analysis of the present situation in the area of the managing 

costs consumption in foundries, which definitely supports the necessity for costs monitoring 

at melting shops. In the next chapter, the thesis elaborately defines its goals. The main target 

of this work is to develop a method for complete working costs evaluation of the molten metal 

in electric furnaces by means of using information technologies and statistical tools. 

Afterwards, the method of technical and economic analysis is explained, including the 

description of specific steps. Within this chapter the new method is compared with previous 

and present-day approaches in the field of liquid metal costs monitoring. In the following 

parts the application of the analysis in six foundries is described. Reached outcomes of the 

carried out surveys revealed significant reserves in the melting processes. In the last chapter, 

this paper critically assesses the advantages of the newly developed analysis, actions taken by 

the foundries after finishing the surveys and even the possibility of using this new method. 

The conclusion summarises that the method of the technical and economic analysis when 

evaluating liquid metal production cost monitoring at electric furnaces proved to be 

considerably useful. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

EOP elektrická oblouková pec 

EIP elektrická indukční pec 

KP kupolová pec 

LLG  litina s lupínkovým grafitem 

LKG  litina s kuličkovým grafitem 

LČG  litina s červíkovitým grafitem 

TL  tvárná litina 

ADI  izotermicky zušlechtěná litina 

ČSN EN jednotné evropské normy platné v ČR 

ČSN  české národní normy 

DIN  německé národní normy 

ASTM  americké národní normy 

VN  variabilní náklady 

FN  fixní náklady 

ABC  activity based costing 

NVN  neúplné vlastní náklady 

ÚVN úplné vlastní náklady 

OKE Odborná komise ekonomická 

ČSS Česká slévárenská společnost 

MN materiálové náklady 

ZN zpracovací náklady 

HPČ hrubý provozní čas 

NR normální rozdělení 
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1 ÚVOD 

V současné době snad nejvíce frekventovaným slovem ve státní i podnikatelské sféře jsou 

náklady. Bez ohledu na předmět podnikání vzbuzují ve všech odvětvích stále větší pozornost.  

Význam snižování nákladů s cílem dosažení co nejpříznivějšího hospodářského výsledku 

vzrostl především v době světové finanční a hospodářské krize. Ačkoliv se může zdát, že 

hospodářská krize pomalu ustupuje, je více než zřejmé, že doba konjunktury v rozsahu, jakém 

jsme ji znali před rokem 2008, bude jen velmi těžce dosažitelná. Z toho vyplývá, že období, 

ve kterém nebyla nákladům ve velké části společností věnována dostatečná pozornost, by 

měla být nenávratně pryč. I přes současně očekávaný mírný růst ekonomiky lze předpokládat, 

že podniky budou mít krizi v „živé paměti“ a zodpovědný přístup k řízení nákladové spotřeby 

by měl být patrný i v dohledné budoucnosti. Obdobný vývoj je možné předjímat rovněž  

ve slévárenství, kde otázka nákladovosti rovněž nebyla jasnou prioritou. 

Z diskuse na VI. mezinárodní ekonomické konferenci pod názvem „Ekonomické 

problémy českého slévárenství v období doznívání světové finanční a hospodářské krize“, 

konané 2. – 3.11.2010 vyplynulo, že řada českých sléváren (nejméně 20) se vlivem recese 

dostala do insolvenčního řízení. Tato skutečnost byla pravděpodobně z velké části ovlivněna 

právě neuspokojivým přístupem k řízení spotřeby nákladů. S tímto zjištěním korespondují 

rovněž závěry z řady zasedání odborné komise ekonomické (OKE) při České slévárenské 

společnosti (ČSS) z let 2009 – 2011, ze kterých jednoznačně vyplývá, že období krize 

zvládaly lépe ty slévárny, které měly již před recesí nastaven určitý systém sledování nákladů. 

Pro úplnost je však třeba podotknout, že insolvenční proces nemusel být nutně dán pouze 

nedostatečným sledováním nákladů, ale také dalšími vlivy. Například nevhodnou zakázkovou 

náplní (orientace pouze na jednoho významného zákazníka, kterého v době krize potkaly 

existenční problémy). Dále nezvyšováním kvality vyráběných odlitků, setrváváním u 

klasických výrobků (např. u ocelových odlitků nebo odlitků z litiny s lupínkovým grafitem 

apod.). I přes tyto skutečnosti však z výše uvedených zjištění vyplývá jednoznačná potřeba 

věnovat nákladové otázce ve slévárnách náležitou pozornost. 

Současná situace v oblasti nákladovosti slévárenské výroby byla rovněž podnětem pro 

zadání předložené disertační práce, která si klade za cíl vyvinout vysoce efektivní metodu pro 

stanovení, sledování a hodnocení nákladů na výrobu tekutého kovu v elektrických pecích. 

Z dostupné literatury vyplývá, že výroba tekuté fáze ve slévárnách tvoří největší podíl (40 – 

60 %) z úplných vlastních nákladů (ÚVN) expedovaného odlitku. Při vývoji nové metody, 



2 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

pracovně nazývané jako „technicko-ekonomická analýza“, předložená práce vychází 

především ze znalostí oborů metalurgie, nákladů, kalkulací a statistiky, s jejichž základy 

seznámí ve své teoretické části. Práce rovněž předpokládá významnou podporu výpočetní 

techniky. Součástí šetření bude také podrobná analýza aktuálního stavu řízení nákladové 

spotřeby ve slévárnách. V dalších statích se disertační práce bude věnovat výhradně praktické 

části, která bude složena ze třech hlavních kapitol a z hlediska přínosu je považována za 

stěžejní. Úvodní stať praktické části detailně seznámí se základními principy metody 

technicko-ekonomické analýzy. Na základě uvedeného popisu by mělo být možné relativně 

snadným způsobem stanovit náklady na výrobu tekutého kovu v elektrických pecích. Dále 

rozdělit nákladově oceněné tavby dle požadovaných kritérií do dílčích výběrových souborů a 

veškerá data následně podrobně statisticky vyhodnotit. Náplní další kapitoly praktické části 

bude aplikace nově vyvinuté metody ve slévárnách a podrobné okomentování dosažených 

výsledků. V závěrečné stati budou následně diskutovány přínosy vývoje a aplikace metody 

technicko-ekonomické analýzy ve slévárnách. 

Následuje teoretické uvedení do řešené problematiky.  
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2 TEORETICKÝ ÚVOD DO ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Jelikož se práce zaměřuje především na vyvinutí metody nákladového hodnocení výroby 

tekutého kovu na elektrických pecích a její následnou aplikaci v provozních podmínkách 

sléváren, je v rámci této kapitoly provedeno seznámení s vybranými obory, jejichž teoretické 

poznatky vyvinutá metoda využívá. 

Kapitola se nejprve zaměřuje na základní členění ocelí a litin. Dále se orientuje především 

na metalurgické poznatky z oblasti výroby tekuté fáze na elektrických obloukových (EOP) a 

elektrických indukčních pecích (EIP). Následuje seznámení s vybranými statěmi z teorie 

nákladů a kalkulací. Závěrem této kapitoly je představena oblast statistiky, jejíž vybrané 

nástroje vyvíjená metoda rovněž využívá. 

2.1 Základní členění ocelí a litin 

V rámci této kapitoly jsou stručně přiblíženy základní poznatky o ocelích a litinách, a to 

především z hlediska jejich dělení a značení. 

2.1.1 Oceli 

Jedná se o slitiny železa, uhlíku a dalších prvků. Obsah uhlíku v oceli nebývá vyšší než  

2 %. Podle použití rozlišujeme oceli k tváření a oceli na odlitky. Z důvodů zaměření 

disertační práce se bude tato kapitola dále věnovat pouze ocelím na odlitky, které jsou 

v sortimentu českých sléváren významně zastoupeny [1, 2]. 

Ocelové odlitky se odlévají z běžných uhlíkových ocelí (nelegovaných) a ocelí slitinových 

(legovaných). Vlastnosti uhlíkových ocelí jsou dány především koncentrací uhlíku v oceli. 

Podle jeho obsahu jsou nelegované oceli děleny na [2]: 

a) nízkouhlíkové (0,1 – 0,25 % C); 

b) středněuhlíkové (0,25 – 0,6 % C); 

c) vysoceuhlíkové (nad 0,6 % C). 

Vlastnosti legovaných ocelí vycházejí z obsahu jednoho nebo více následujících prvků 

(Mn, Si, Ni, Cr, W, Co, V Mo, Ti, Al). Podle obsahu legur se slitinové oceli dělí na [2]:  

a) nízkolegované (pod 2,5 %); 

b) střednělegované (2,5 – 5 %); 

c) výšelegované (5 – 10 %); 

d) vysocelegované (nad 10 %).  
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Podle výsledných vlastností jsou legované oceli dále děleny například na žáruvzdorné, 

žáropevné, korozivzdorné, otěruvzdorné, mrazuvzdorné atd. [2].  

Následuje přehled základního dělení litin. 

2.1.2 Litiny 

Litiny jsou slitiny železa s uhlíkem a dalšími prvky (především Si, Mn, P a S). Na rozdíl 

od ocelí obsahují litiny více než 2 % uhlíku. Litiny je v zásadě možné rozdělit na grafitické 

(vznikají při stabilním tuhnutí tekuté fáze) a karbidické (vznikají při metastabilním tuhnutí 

tekuté fáze). V případě grafitických litin se grafit ve struktuře vylučuje přímo v průběhu 

tuhnutí a chladnutí tekutého kovu. Naproti tomu u karbidických litin se grafit ve struktuře 

vylučuje až rozpadem karbidu při tepelném zpracování odlitku, tzv. temperováním. Podle 

tvaru grafitu ve výsledné struktuře kovu rozlišujeme litiny [1, 2, 5]: 

a) s lupínkovým grafitem (LLG); 

− nejstarším materiálem na odlitky na bázi železa. 

b) s kuličkovým grafitem (LKG); 

− litina s optimálně vyloučeným tvarem grafitu (oproti LLG nárůst pevnostních a 

plastických vlastností). 

c) s červíkovitým grafitem (LČG); 

− přechodovým typem litiny mezi LLG a LKG. 

d) temperované (TL); 

− podle typu tepelného zpracování se získává litina s bílým nebo černým lomem. 

e) izotermicky zušlechtěné litiny (ADI litiny); 

− vznikají tepelným zpracováním LKG. 

Dále jsou uvedeny informace o značení ocelí a litin. 

2.1.3 Značení ocelí a litin 

Značení ocelí a litin je v ČR v posledních letech upraveno evropskými normami  

(dle ČSN EN). Před tímto obdobím byly v českých slévárnách používány mimo národní ČSN 

také německé normy DIN a některé další normy (např. americké ASTM atd.). I po přechodu 

na jednotné evropské normy je značení ocelí a litin dle původních norem v tuzemském 

obchodním styku nadále významně používáno [1, 5]. 

Materiály posuzované v praktické části této práce jsou nejčastěji označovány normou 

ČSN případně jejím ekvivalentem. Systém značení dle ČSN je pro názornost uveden na obr. 1. 
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Princip značení materiálů dle dalších norem je popsán např. v [62, 71]. Po seznámení  

se základním členěním ocelí a litin a jejich značením následuje popis výroby tekutého kovu 

na elektrických pecích. 

2.2 Výroba tekutého kovu v elektrických pecích 

Hlavní náplní této kapitoly je stručné seznámení se základními poznatky o EOP a EIP. 

Dále je zde teoreticky přiblížena výroba oceli a litiny v každé z těchto pecí. Z hlediska 

zaměření praktické části disertační práce je největší pozornost této kapitoly věnována výrobě 

oceli na zásaditých EOP. 

2.2.1 Elektrické obloukové pece 

EOP je metalurgický agregát, který se ve slévárnách používá téměř výhradně pro tavení 

oceli. Omezeně se využívá také pro výrobu litiny. Princip tavení v EOP spočívá v hoření 

elektrického oblouku mezi grafitovými elektrodami a vsázkou. V praxi se používají zejména 

EOP s přímým obloukem, nevodivou nístějí a třemi elektrodami [3]. 

Schéma třífázové EOP je na obr. 2. Pec je napájena přímo ze sítě vysokého napětí 

kabelem /1/, přes hlavní vypínač /2/, tlumivku /3/ a transformátor /4/. U malých pecí je 

obvykle v jedné nádobě s pecním 

transformátorem i tlumivka. Tlumivka 

je zapojena jen v období natavování, 

aby svým indukčním odporem 

snižovala kolísání napětí na obloucích 

i v síti. Pecní transformátor je 

robustní elektrické zařízení, které 

krátkodobě snáší až 100% přetížení. 

Výrobce transformátoru může povolit 

         ZÁKLADNÍ ZNAČKA         DOPLŇKOVÁ ZNAČKA 

42 2x xx . xx 
 
hutní skupina 
 

skupina (typ oceli, litiny)      tepelné zpracování 
 

charakteristická vlastnost kovu           způsob zpracování odlitku 

Obr. 1: Systém značení ocelí na odlitky a litin dle ČSN [2] 

Obr. 2: Schéma EOP [1] 
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přetěžování pecního transformátoru např. po dobu 30 min o 50 % (v některých případech i 

více). Transformátor je obvykle ponořen do transformátorového oleje, který slouží jako 

chladicí médium. Pro menší výkony mohou být pecní transformátory chlazeny vzduchem. 

Vypínače, tlumivka a pecní transformátor jsou umístěny v transformátorové kobce.  

Z transformátoru je elektrická energie vedena měděnými pásnicemi na vnější stěnu 

transformátorové kobky a dále lany /10/ až na ramena držáků elektrod /6/. Vlastní elektrody 

/7/ jsou drženy držákem /8/. Na rameni držáku elektrod je proud veden dále měděnými 

pásnicemi /6/. Elektroda prochází víkem pece přes chlazený kroužek elektrod /9/ [1]. 

Rychlost roztavení vsázky v EOP závisí především na instalovaném příkonu pecního 

transformátoru a na schopnosti regulace pece využít instalovaný příkon. Ve slévárnách činí 

instalovaný příkon pecního transformátoru obvykle 300 – 600 kVA/t. Na roztavení tuny 

vsázky se počítá s teoretickou spotřebou 380 kWh/t. Skutečná spotřeba na roztavení, rafinaci 

oceli a ohřátí lázně na 1600 °C činí 450 – 600 kWh/t (v některých případech je i vyšší).  

Ve slévárnách pracují obvykle EOP o nominální hmotnosti tavby 4 – 20 t. Těžké odlitky  

se vyrábějí ve slévárnách u hutních oceláren, které dodávají tekutý kov [1, 4]. 

Vyzdívky EOP jsou zásadité (na bázi MgO) nebo kyselé (na bázi SiO2). Převážná většina 

vyzdívek EOP v podmínkách českých sléváren a oceláren je zásaditá. Výhodou zásaditých 

pecí vyzděných obvykle magnezitem a chrommagnezitem je možnost zpracovávat šrot  

s nezaručeným obsahem fosforu a síry. Je možné vyrábět oceli s velmi nízkým obsahem 

fosforu (max. 0,010 %) a ocel v peci odsířit. Kyselé pece jsou vyzděny nebo vydusány 

žáruvzdornými materiály na bázi SiO2. Výhodou kyselých pecí jsou nižší zpracovací náklady. 

V kyselých pecích se neprovádí odfosfoření a odsíření a je nutno pracovat se vsázkou  

se známým chemickým složením. V českých slévárnách nepracují trvale kyselé EOP [1]. 

Víka EOP byla dříve (a u řady pecí stále jsou) vyzdívána dinasem (na bázi SiO2), a to 

z důvodu jeho příznivých vlastností (nízká hmotnost, nižší cena). V poslední době jsou 

dinasové tvarovky v důsledku nedostatku materiálu nahrazovány žárobetonem v podobě 

monolitických vík či prefabrikovaných bloků. U vysocevýkonných moderních pecí  

se používají rovněž víka chlazená vodou [4, 76]. 

Dalším významným faktorem při výrobě tekutého kovu na EOP je spotřeba grafitových 

elektrod, a to především z hlediska provozních nákladů. Měrná spotřeba grafitových elektrod 

se pohybuje v poměrně širokých mezích 2 – 6 kg/t vyrobené oceli. U běžných agregátů v ČR, 

činí spotřeba 4 – 5 kg/t. Zcela zásadní je kvalita těchto elektrod a s tím spojená jejich cena. 

Teplota oblouků se pohybuje v intervalu 3 000 – 4 000 °C. Ohřev elektrickým obloukem má 
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za následek lokální přehřívání kovu. Po vzniku lázně působí oblouk pouze na povrch lázně, 

což může mít za následek vysokou teplotní heterogenitu a zhoršené podmínky pro přenos 

tepla. V elektrickém oblouku dochází k disociaci dusíku a vodíku, který se rozpouští v lázni. 

Vysoké teploty lázně pod obloukem mají rovněž vliv na odpařování některých kovů nebo 

jejich oxidů. Vyšší obsah dusíku a vodíku v ocelích vyráběných na EOP se snižuje uhlíkovým 

varem. Povrch grafitových elektrod při vysokých teplotách oxiduje a zrníčka grafitu padají na 

hladinu lázně. Zejména při výrobě ocelí s nízkým obsahem uhlíku je nutné počítat  

s nauhličením lázně [1, 4]. 

Výhodou EOP oproti EIP jsou menší nároky na kusovitost a sypnou hmotnost vsázky a 

možnost měnit chemické složení oceli v širokých mezích. Nevýhodou EOP je naopak 

omezená možnost zpracování litin [1, 5]. 

Jak již bylo naznačeno výše, většina vyzdívek EOP v českých slévárnách a ocelárnách je 

zásaditá. Kyselé vyzděné EOP se již v našich podmínkách téměř nevyskytují. Z těchto důvodů 

jsou v rámci následujících kapitol 2.2.1.1 a 2.2.1.2 stručně přiblíženy hlavní fáze výroby oceli 

a litiny pouze v zásaditých EOP. 

2.2.1.1 Výroba oceli na elektrických obloukových pecích 

Z hlediska vedení taveb v zásadité EOP jsou z literatury známy tři hlavní technologie 

výroby oceli [4]: 

1) Dvoustruskouvá technologie  

� Tavba prováděná touto technologií zahrnuje údobí tavení vsázky, oxidace a 

redukce (před nástupem sekundární metalurgie byla nejpoužívanější 

technologií). 

2) Jednostrusková technologie 

� V rámci této technologie tavba zahrnuje údobí tavení vsázky, oxidace a 

dohotovení (tavba probíhá bez redukčního údobí).  

� Ve snaze o zvyšování výrobnosti EOP a snižování měrné spotřeby elektrické 

energie je redukce v případě této technologie prováděna až na zařízení 

sekundární metalurgie. 

3) Technologie redukčních přetaveb  

� V rámci této technologie probíhá v EOP údobí tavení vsázky a redukce (chybí 

oxidační údobí). 

� Neprobíhá zde úprava C a P (nutné sázet vsázku o chemickém složení 

podobném výslednému chemickému složení oceli). 
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Podle požadavků na výsledné chemické složení a mechanické vlastnosti vyrobené oceli 

existuje velký počet modifikací těchto technologií (výroba uhlíkových ocelí, legovaných, 

vysokolegovaných, nástrojových ocelí, ocelí na odlitky atd.) [4]. 

V rámci této kapitoly jsou dále popsána jednotlivá údobí výroby oceli v zásadité EOP.  

2.2.1.1.1 Údobí před zahájením tavby 

Jedná se o údobí od zahájení mezitavbové opravy do zapálení elektrického oblouku. Před 

zahájením tavení se v peci provádějí většinou následující operace [4]:  

a) mezitavbová oprava vyzdívky pece; 

b) příprava vsázky (především třídění z hlediska chemického složení a kusovosti); 

c) sázení vsázky do pece (pomocí sázecích košů nebo sázecích strojů). 

Následuje údobí tavení. 

2.2.1.1.2 Údobí tavení 

Jedná se o časový úsek tavby od zapálení elektrického oblouku do odběru prvního vzorku 

po roztavení. V rámci údobí tavení probíhají v peci vyjma tavení vsázky rovněž následující 

metalurgické pochody [4]: 

a) oxidační reakce (v menší míře odfosfoření a oxidace Si, Mn): 

− probíhá v důsledku tvorby reaktivní vápenatoželeznaté strusky; 

b) nauhličení lázně (přísadou koksu, zlomků elektrod či surového železa):  

− nauhličení je nutné z důvodu, aby mohla probíhat uhlíková reakce, která 

významnou část termodynamických a kinetických podmínek dějů v údobí 

oxidace (např. odfosfoření, odstranění plynů apod.). 

Následuje údobí oxidace. 

2.2.1.1.3 Údobí oxidace 

Oxidace představuje časový úsek tavby od odběru prvního vzorku po roztavení do stažení 

oxidační strusky a nahození dezoxidačních přísad. K oxidaci oceli v EOP se využívá 

plynného kyslíku, železné rudy či kombinace obojího. Během oxidačního údobí se z oceli 

odstraňují prvky s vyšší afinitou ke kyslíku, než má železo. Hlavní úkoly oxidačního údobí 

v zásadité EOP jsou následující [1, 4]: 

a) oxidace uhlíku (oduhličení): 

− při oduhličení dochází ke snižování obsahu uhlíku v oceli z výchozích hodnot 

na hodnoty požadované, za vzniku bublin oxidu uhelnatého; 
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− bubliny oxidu uhelnatého promíchávají lázeň i strusku, čímž dochází 

k chemické i tepelné homogenizaci tekutého kovu; 

− v závislosti na tom, zda se k oxidaci uhlíku používá plynný kyslík či železná 

ruda, může proces oduhličení probíhat dle několika rovnic;  

− obecně lze homogenní uhlíkovou reakci vyjádřit vztahem:  

gCOOC =+ ][][        (1) 

− průběh uhlíkové reakce je možný jen při splnění podmínky, kdy parciální tlak 

oxidu uhelnatého pCO ve vznikající bublině je větší než součet tlaku 

atmosférického patm, ferostatického pfer a kapilárního pkap. 

b) oxidace fosforu (odfosfoření): 

− fosfor je nežádoucí prvek v oceli (zvyšuje skon ke vzniku trhlin a prasklin, 

způsobuje křehkost oceli); 

− oxidací fosforu dochází ke snížení jeho obsahu v tekutém kovu; 

− odfosfoření je možné popsat reakcí:  

FeOPCaCaOFeOP 5)()(4][5][2 924 +=++    (2) 

− podmínky pro odfosfoření:  

� vysoká aktivita CaO a FeO ve strusce; 

� nízká aktivita Ca4P2O9 ve strusce; 

� nízká teplota. 

c) oxidace dalších doprovodných prvků (Si, Mn, Cr): 

− přístup k oxidaci křemíku, manganu a chromu závisí na tom, zda jsou tyto 

prvky v oceli nutné (v případě, že legují ocel) anebo jsou v oceli nežádoucí 

(v případě, že ocel nelegují); 

− obecně lze oxidaci doprovodných prvků vyjádřit rovnicí: 

)(][][ MeOOMe =+        (3)  

− pořadí, v jakém budou jednotlivé prvky oxidovat, závisí na jejich afinitě  

ke kyslíku a na jejich aktivitě. 

d) snížení obsahů plynů (N2, H2): 

− dusík je v ocelích obvykle považován za nežádoucí (způsobuje tzv. stárnutí 

oceli, které zhoršuje mechanické vlastnosti oceli); 

− vodík je nežádoucí prvek v oceli (je příčinou vzniku bublin, vnitřních trhlin  

tzv. vloček, zhoršuje plastické vlastnosti oceli); 
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− atomárně rozpuštěný dusík a vodík v lázni difunduje do vznikajících bublin 

oxidu uhelnatého, ve kterých je parciální tlak dusíku a vodíku nulový; 

− bubliny s těmito plyny jsou poté vynášeny ke hladině. 

e) částečné odsíření: 

− síra je nežádoucí prvek v oceli (je příčinou vzniku trhlin, zhoršuje mechanické 

vlastnosti oceli); 

− dobré kinetické podmínky při oxidaci umožňují částečné snížení obsahu síry; 

− úplné (požadované) odsíření v údobí oxidace není možné z důvodů vyššího 

obsahu FeO ve strusce. 

f) snížení obsahu nekovových vměstků: 

− nekovové vměstky jsou v oceli nežádoucí (jsou příčinou vzniku prasklin, 

způsobují křehkost oceli apod.);  

− vlivem promíchávání tekutého kovu bublinami oxidu uhelnatého dochází  

ke zvýšení počtu srážek a tím i ke zvýšení koagulace a koalescence vměstků, 

což má za následek jejich rychlejší separaci do strusky. 

Po dokončení oxidace následuje údobí redukce. 

2.2.1.1.4 Údobí redukce 

Jedná se časový úsek tavby od vhození dezoxidačních přísad do pece až po odpich. 

V rámci redukčního údobí v zásadité EOP probíhají následující metalurgické pochody [1, 4]: 

a) dezoxidace oceli: 

− dezoxidace má zajistit, snížení aktivity kyslíku v oceli a strusce na 

požadovanou hodnotu; 

− současně by měla ocel obsahovat co nejmenší počet produktů dezoxidace; 

− z literatury je známo několik způsobů technologií dezoxidace, mezi které patří 

např. předběžná srážecí dezoxidace a difúzní dozoxidace; 

− předběžná srážení dezoxidace  

� provádí se po stažení oxidační strusky, a to pomocí přísad SiMn nebo 

FeMn a FeSi či Al; 

� jejím úkolem je vytvořit podmínky pro vznik redukční strusky. 

− difúzní dezoxidace  

� podstatou difúzní dezoxidace je snížení aktivity FeO ve strusce pomocí 

přísad (C, FeSi, FeMn), které mají vyšší afinitu ke kyslíku než Fe; 
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� v důsledku snížení aktivity FeO ve strusce dochází k narušení 

rovnováhy mezi obsahem kyslíku v kovu a ve strusce a k následnému 

přechodu kyslíku z kovu do strusky až do ustavení rovnováhy nové; 

� difúzní dezoxidace může být prováděna pod bílou struskou (směs  

vápna a kazivce) nebo karbidickou struskou (s větším obsahem C  

ve strusce). 

b) odsíření oceli: 

− síra je nežádoucí prvek v oceli (viz 2.2.1.1.3, odrážka e); 

− odsířením dochází ke snížení jeho obsahu v tekutém kovu; 

− odsíření je možné popsat reakcí:  

)()(][)( FeOCaSFeSCaO +=++     (4) 

− podmínky pro odsíření:  

� vysoká aktivita CaO a nízká aktivita FeO ve strusce; 

� nízká aktivita O v oceli; 

� vysoká teplota. 

c) dolegování lázně a konečná úprava chemického složení: 

− legováním lázně se rozumí úprava chemického složení tekutého kovu na 

složení předepsané normou či interní směrnicí; 

− při legování platí, že prvky s vysokou afinitou ke kyslíku (např. Al, Si, V, Ti) 

je nutno přidávat na konci tavby, naopak prvky s nízkou afinitou ke kyslíku 

(např. Ni, Mo) je možno přisazovat již do vsázky nebo na začátku údobí 

oxidace; 

− cílem při legování je zabezpečit co nejnižší propal legujících prvků v oceli; 

− ke konečné homogenizaci chemického složení je možné použít: 

� promíchávání lázně inertním plynem (např. Ar, N2); 

� míchání lázně pomocí hřebla; 

� indukční promíchávání lázně pomocí indukčního míchače. 

d) úprava lázně na odpichovou teplotu: 

− před odpichem se ocel nahřívá na požadovanou teplotu; 

− k měření teploty oceli před odpichem se používají nejčastěji termočlánky 

s platinovým drátkem obsahujícím 10 – 13 % Rh. 
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e) konečná dezoxidace oceli a tvorba optimálního složení strusky v závěru tavby: 

− po dosažení požadovaného složení redukční strusky je možné odebrat zkoušku 

na stanovení obsahu C, Si a Al v oceli; 

− množství Al na závěrečnou dezoxidaci se stanoví na základě obsahu Al 

v poslední zkoušce a očekávaného propalu; 

− konečná dezoxidace oceli na odlitky je prováděna v pánvi. 

f) odpich: 

− po dolegování, úpravě teploty a složení strusky je proveden odpich oceli 

z EOP, a to buď klasickým způsobem přes odpichový žlab, nebo s využitím 

šoupátkového uzávěru. 

Ve slévárnách se používá řada modifikací uvedeného postupu výroby oceli na zásaditých 

EOP s ohledem na konkrétní podmínky na tavírně [1]. 

V následující kapitole je popsána výroba litiny na EOP. 

2.2.1.2 Výroba litiny na elektrických obloukových pecích 

Tavení litiny v EOP, zejména běžných jakostí, je neefektivní a dělá se jen ojediněle. 

Nejčastěji se EOP používají k výrobě LKG, a to z důvodu, že tyto pece umožňují provedení 

prakticky všech metalurgických pochodů, hluboké odsíření a snížení obsahu Mn a Cr, 

respektive dalších prvků. Výše uvedené chemické úpravy tekutého kovu neumožňují jiné typy 

pecí [5].  

Je tedy zřejmé, že k tavení kovu pro výrobu LKG jsou v zásaditých EOP vhodné 

podmínky. Podobně jako v případě tavení oceli, prochází technologický postup výroby LKG 

v EOP údobím od mezitavbové opravy až po odpich (viz 2.2.1.1). Po odpichu tekutého kovu 

následuje oproti oceli navíc očkování a modifikace LKG. Metalurgie tavení LKG v EOP je 

založena především na [5]: 

a) vhodném složení vsázky: 

− až 100 % ocelového odpadu (obsah C se pohybuje od 0,3 do 0,5 %); 

− struskotvorné přísady (vápno, železná ruda). 

b) oxidačním uhlíkovém varu tekutého kovu: 

− snížení obsahu Mn (pod 0,1 %), Cr, P; 

− snížení obsahu plynů N2, H2; 

− snížení obsahu vměstků a nečistot. 
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c) nauhličení litiny na požadovanou hodnotu: 

− nahozením nauhličovala (např. koksu) na hladinu tekutého kovu. 

d) hlubokém odsíření litiny pomocí karbidické redukční strusky: 

− snížení obsahu S (pod 0,015 %). 

e) úpravě chemického složení: 

− podle jakosti vyráběné LKG se leguje obsah Si a dalších prvků na odpichovou 

hodnotu. 

f) teplotě odpichu: 

− podle objemu modifikačních pánví a postupu při modifikaci se provádí odpich 

LKG při teplotě 1560 – 1590 °C. 

Litinu je možné v EOP vyrábět rovněž pouhou přetavbou kvalitních vsázkových surovin. 

Přetavby, v rámci kterých neprobíhá údobí oxidace, výrazně zkracují dobu tavby a spotřebu 

elektrické energie. Využívají se pouze v případě, kdy je k dispozici vsázka o požadovaném 

chemickém složení [5]. 

V další kapitole jsou uvedeny základní poznatky o EIP. 

2.2.2 Elektrické indukční pece 

EIP je tavicí agregát vhodný pro výrobu oceli, litiny a neželezných kovů. K ohřevu a 

tavení pec využívá magnetické indukce, jejíž princip je následující. Střídavý proud 

procházející induktorem vytváří magnetické pole, které ve vsázce indukuje střídavé 

elektromotorické napětí opačné polarity. Indukované napětí vytváří ve vsázce vířivé proudy, 

kterými se kovový materiál postupně ohřívá na požadovanou teplotu, až se roztaví [1, 3, 4].  

Z konstrukčního hlediska lze EIP rozdělit na kanálkové a kelímkové. Kanálkové EIP  

se využívají ve slévárnách litiny a neželezných kovů jako pece udržovací. Ve slévárnách oceli 

se používají výhradně kelímkové pece. Kelímkové EIP se dále dělí podle frekvence 

(nízkofrekvenční /se síťovou frekvencí/ 50 Hz, středofrekvenční 250 – 2 000 Hz a více, 

vysokofrekvenční až 10 000 Hz). EIP pracují zpravidla se střední frekvencí. Pece 

nízkofrekvenční jsou dnes ve slévárnách oceli i litiny méně časté. S vyšší frekvencí pracují 

pece s malou hmotností vsázky, používané spíše jako pece laboratorní [1, 4, 5]. 

EIP jsou napájeny ze sítě vysokého napětí přes pecní transformátor. Z pecního 

transformátoru je napájen měnič frekvence proudem o napětí obvykle do 6000 V. Proud je 

nejprve usměrňován na polovodičových diodách, vyhlazen tlumivkou. Potřebná frekvence  

se vytváří výkonovými tyristory. Tyristory jsou řízeny a frekvenci je možno plynule měnit. 
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Proudem o střední frekvenci je napájen induktor. U pecí starší konstrukce je možné se také 

setkat s rotačním měničem (motor – generátor středofrekvenčního proudu) [1]. 

Metalurgická část elektrické středofrekvenční pece je uvedena na obr. 3. Konstrukce pece 

je odstíněna od induktoru svazky transformátorových plechů, které vedou elektromagnetické 

pole a snižují ztráty. Indukčnost cívky je kompenzována baterií kondenzátorů. Induktor a 

kondenzátory tvoří rezonanční obvod, který se „ladí“ jednak změnou kapacity 

kondenzátorové baterie (zapojováním nebo odpojováním kondenzátorů), jednak změnou 

frekvence [1]. 

 

Obr. 3: Schéma EIP [1] 

Zdrojem tepla u EIP jsou indukované proudy. Středofrekvenční EIP pracují s příkonem 

500 – 1000 kW/t. Tyto EIP se stavějí nejčastěji od 500 kg až po hmotnost tavby přes  

25 000 kg. Menší pece 40 až 250 kg jsou běžné ve slévárnách přesného lití.  

Měrná spotřeba energie středofrekvenční EIP závisí na řadě faktorů (době udržování, době 

provozu s maximálním výkonem apod.). V průběžném provozu je specifická spotřeba u EIP 

550 – 600 kWh/t. Přerušovaný provoz s nízkým vytížením zařízení vede ke spotřebě až  

1 000 kWh/t [1, 3].  

Kelímky středofrekvenčních EIP se dusají především z kyselých (na bázi SiO2), ale také 

zásaditých (na bázi MgO) nebo neutrálních (na bázi Al2O3) dusacích hmot. Výdusky EIP 

představují významnou nákladovou položku při výrobě tekutého kovu. Ještě důležitější je 

však vliv výdusky na bezpečný a spolehlivý provoz indukční pece. Výduska kelímku má 

rovněž vliv na využití jednotlivých prvků ze vsázky i na vlastnosti vyrobené oceli.  

Ve slévárnách oceli i litiny se používají nejčastěji kyselé výdusky kelímků indukčních pecí. 

Životnost kyselého kelímku závisí na kvalitě materiálu vyzdívky a sortimentu tavených ocelí 

a litin. Při výrobě ocelí s vyšším obsahem uhlíku (cca 0,50 % C), příp. při výrobě oceli a litiny 



15 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

na jednom kelímku se jeho životnost zvyšuje. Na kyselých výduskách je možné vyrábět 

prakticky všechny typy běžných korozivzdorných ocelí. Pouze oceli s vysokým obsahem 

manganu je nutné tavit na jiném typu výdusky. Pro svoje ekonomické výhody je kyselá 

výduska v EIP ve slévárnách v ČR zatím nejvíce používaná [1, 5]. 

Středofrekvenční EIP mají nezastupitelnou úlohu tavicího agregátu ve slévárnách 

přesného lití. Pro odlévání odlitků na strojních formovnách je také dávána přednost EIP.  

EIP slouží jako agregát k přetavování vsázky. Kromě nauhličení, legování a dezoxidace  

se během tavby prakticky nemění chemické složení oceli. Výhodou EIP oproti EOP jsou nižší 

zpracovací náklady (nižší spotřeba energie – při srovnatelné výrobnosti, nižší propal železa a 

legujících prvků, nižší spotřeba žáruvzdorného materiálu, nekovových přísad, úspora 

grafitových elektrod atd.), nižší pořizovací náklady (při srovnatelné výrobnosti) a ekologické 

přednosti (nižší prašnost a hlučnost). Jak již bylo uvedeno výše, během tavby je kov  

v kelímku promícháván indukčními proudy. Míchání kovu vytváří v kelímku chemickou a 

tepelnou homogenitu, což je výhodné pro dosažení úzkého rozmezí chemického složení a 

odpichových teplot. U výkonných pecí jsou doby tavby kratší než jedna hodina. Při době 

odlévání 30 minut jsou schopny dvě EIP plynule zásobovat formovací linku tekutým kovem. 

V EIP nedochází k samovolnému nauhličování vsázky a jsou proto vhodné pro výrobu ocelí  

s nízkým obsahem uhlíku. Nevýhodou EIP jsou vyšší požadavky na chemické složení a 

kusovitost vsázky a na její znečistění nekovovými přísadami. Středofrekvenční kelímkové 

EIP jsou dnes ve slévárnách běžným tavicím agregátem a ostatní typy indukčních pecích  

se již ve slévárnách oceli nebudují [1]. 

V kapitolách 2.2.2.1 a 2.2.2.2 je představena výroba oceli a litiny na EIP. 

2.2.2.1 Výroba oceli na elektrických indukčních pecích 

Při výrobě oceli na EIP je neekonomické vést metalurgické pochody (oduhličení, 

odfosfoření, odsíření apod.), které jsou obvyklé při výrobě oceli na EOP, a to především 

z důvodu nedostatečné teploty strusky. Požadovaného chemického složení tekutého kovu  

se v EIP dosahuje vhodnou skladbou vsázky (především vratný odpad, ocelový odpad o 

známém chemickém složení a legující přísady) a dolegováním. Jak již bylo naznačeno 

v kapitole 2.2.2, v českých slévárnách jsou doposud nejvíce používány EIP s kyselou  

výduskou. Z tohoto důvodu bude v rámci této kapitoly popsána výroba tekutého kovu pouze 

na kyselých EIP [1].  

Výrobu oceli v kyselých EIP je možné rozdělit do několika údobí.  
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2.2.2.1.1 Údobí před zahájením tavby 

Jedná se o časový úsek od zahájení kontroly stavu výdusky kelímku do počátku tavení. 

V rámci tohoto údobí probíhají na tavírně následující operace [1]: 

a) kontrola stavu výdusky kelímku (v případě zjištění závady následuje oprava 

kelímku či přesunutí tavby na druhý kelímek s novou výduskou); 

b) příprava vsázky (především třídění z hlediska chemického složení a kusovosti); 

c) sázení vsázky do pece (ručně, z „koryt“, elektromagnetem atd.). 

Následuje údobí tavení. 

2.2.2.1.2 Údobí tavení 

Jedná se o údobí tavby od počátku tavení do odběru zkoušky po roztavení. V rámci tavení 

oceli v kyselé EIP probíhají následující operace [1]: 

a) průběžné dosazování vsázky; 

b) stažení strusky po roztavení; 

c) vytvoření nové strusky zásypem z drceného skla; 

d) odběr zkoušky po roztavení. 

Po tavení následuje údobí dohotovení. 

2.2.2.1.3 Údobí dohotovení 

Dohotovení představuje časový úsek tavby od odběru zkoušky po roztavení až po odpich. 

V rámci dohotovení probíhají v kyselé EIP následující metalurgické pochody [1]: 

a) úprava chemického složení oceli (na základě výsledků zkoušky po roztavení); 

b) výpočet množství Al na závěrečnou dezoxidaci v pánvi; 

c) ohřátí oceli na odpichovou teplotu; 

d) odpich. 

Po stručném seznámení s výrobou oceli na EIP následuje popis průběhu tavby litiny na 

stejném typu pece. 

2.2.2.2 Výroba litiny na elektrických indukčních pecích 

Technologický proces tavby litiny v EIP se podobně jako u oceli skládá z postupného 

zavážení pece, roztavení kovu a jeho ohřevu a z úpravy chemického složení (viz popis 

jednotlivých údobí v kapitole 2.2.2.1). Po odpichu litiny z EIP následuje oproti zpracování 

oceli navíc fáze očkování a modifikace tekutého kovu. Při výrobě litiny na středofrekvenčních 
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EIP se rovněž používá nejčastěji kyselá výduska. Zjednodušeně je možné říci, že 

metalurgické procesy při tavení litin v EIP spočívají především v [5]: 

a) roztavení vsázky: 

− vsázka se skládá především z vratného a ocelového odpadu a legujících přísad; 

− složení vsázky má zaručit, aby bylo ihned po natavení dosaženo požadovaného 

chemického složení; 

− propal základních, ale i legujících prvků je velmi nízký; 

− pro litinu jsou v průběhu tavby nejvýznamnější změny obsahu C a Si. 

b) nauhličení litiny: 

− zvýšení obsahu C na požadovanou hodnotu se provádí pomocí nauhličovadel 

(např. koks, grafit, antracit). 

Po teoretickém přiblížení výroby ocelí a litin na elektrických pecích následuje seznámení 

s teorií nákladů a kalkulací, jejíž znalost disertační práce při svém řešení předpokládá. 

2.3 Náklady a kalkulace 

K nákladům a jejich stanovování se v současnosti upíná pozornost převážné části 

podnikatelské sféry, neboť dokonalá znalost nákladů spolu se zjištěním příčin, které působí na 

jejich výši, jsou pro úspěšné vedení podniku nezbytné [6]. Význam nákladů a řízení jejich 

spotřeby roste obzvláště v současném období doznívání finanční a hospodářské krize. Nejprve 

se kapitola věnuje konkrétním teoretickým poznatkům z oblasti nákladů, následně kalkulacím. 

2.3.1 Náklady 

Kapitola 2.3.1 se zaměřuje především na definici nákladů a jejich základní klasifikaci. 

2.3.1.1 Definice nákladů 

Náklady jsou obvykle definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a živé práce na výrobu a realizaci produkce [7].  

2.3.1.2 Klasifikace nákladů 

Náklady se v ekonomické teorii a podnikové hospodářské praxi člení podle různých 

hledisek. V rámci této kapitoly jsou z důvodů potřeb disertační práce dále uvedeny čtyři 

hlavní nákladová členění. 
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2.3.1.2.1 Náklady druhové 

Základním hlediskem členění nákladů je hledisko členění podle jejich druhů. Druhové 

náklady představují dílčí výrobní faktory spotřebované při podnikatelských aktivitách a 

vyjádřené v peněžních jednotkách. Vyznačují se tím, že každá nákladová položka je 

jednoduchým nákladem. Náklady podle druhů lze rozdělit do těchto skupin [6]: 

a) provozní náklady (náklady spojené přímo s výrobním procesem): 

− spotřeba materiálu, spotřeba energie; 

− služby (opravy a udržování, přepravné, cestovné apod.); 

− osobní náklady (mzdové náklady, sociální pojištění apod.); 

− daně a poplatky (daň z nemovitosti, daň silniční apod.); 

− ostatní provozní náklady. 

b) finanční náklady (náklady související s finančními operacemi): 

− prodané cenné papíry a vklady, 

− úroky; 

− tvorba rezerv na finanční náklady; 

− ostatní finanční náklady. 

c) mimořádné náklady (náklady vznikající z mimořádných události): 

− manka a škody; 

− ostatní mimořádné náklady. 

Druhové členění nákladů je respektováno zejména ve finančním a vnitropodnikovém 

účetnictví (dle účetní osnovy) [6]. 

2.3.1.2.2 Náklady kalkulační 

Druhově členěné náklady nejsou vhodné pro stanovení nákladů na kalkulační jednici. 

Z tohoto důvodu je nutné tyto náklady transformovat na náklady kalkulační. Principem 

kalkulačního členění nákladů je rozdělení nákladů na náklady přímé a náklady nepřímé. Toto 

členění vychází z možnosti vyjádřit jednotlivé složky nákladů na jednotku kalkulovaného 

výkonu. Některé nákladové složky, které lze na kalkulační jednici určit resp. změřit, 

se nazývají náklady přímými (jednicovými). Náklady, které jsou různým kalkulačním 

jednicím společné a nelze je přímo přiřadit k těmto jednicím, se nazývají nepřímými náklady 

nebo též náklady režijními [6]. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že náklady podle kalkulačního členění mají vždy dvě 

hlavní skupiny nákladů, a to: 

a) přímé náklady (náklady, které lze stanovit na kalkulační jednici); 

b) nepřímé náklady (náklady, které nelze stanovit přímo na kalkulační jednici). 

Jejich konkrétní uspořádání se nazývá kalkulačním vzorcem. Typový kalkulační vzorec 

má tuto základní podobu [7]: 

1. Přímý materiál (např. materiálové náklady na produkci jednoho výrobku) 

2. Přímé mzdy (např. mzdy výrobních dělníků) 

3. Ostatní přímé náklady (např. náklady na energie) 

4. Výrobní režie (např. mzdy vedoucích pracovníků nákladového střediska) 
 

1. – 4. VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY 

5. Správní režie (např. náklady správy) 
 

1. – 5. VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

6. Odbytová režie (např. náklady na expedici a skladování výrobků) 

 

1. – 6. ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU 

7. Zisk / Ztráta 
 

1. – 7. CENA VÝKONU (ZÁKLADNÍ) 

Položky 1, 2 a 3 představují přímé (jednicové) náklady. Položky 4, 5 a 6 nepřímé (režijní) 

náklady [8]. 

2.3.1.2.3 Náklady ve vztahu k využití provozní kapacity 

Další důležité hledisko pro klasifikaci nákladů je jejich chování při změnách faktorů, které 

na náklady mají vliv. Takovým faktorem může být například změna objemu produkce. Část 

nákladů se mění se změnou objemu výkonů, část jich zůstává nezměněna nebo se mění 

skokem v určitých intervalech změn objemu výkonů. Z tohoto hlediska je možné rozlišit dvě 

základní skupiny nákladů [6, 7]: 

a) variabilní náklady VN (mění se s objemem produkce): 

− proporcionální (s růstem produkce o 1 % se VN zvýší o 1 %); 

− nadproporcionální (s růstem produkce o 1 % se VN zvýší o více než 1 %); 

− podproporcionální (s růstem produkce o 1 % se VN zvýší o méně než 1 %); 

b) fixní náklady FN (jsou na objemu výkonů nezávislé, v přepočtu na jednotku 

výroby FN klesají – např. nájemné budov, odpisy strojů apod.). 
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Pro analýzu ekonomických skutečností, tak i pro rozhodovací procesy a sestavování 

kalkulací nákladů je nutné v praxi identifikovat výši variabilní a fixní složky v nákladech 

celkových. Znalost variabilních a fixních nákladů je například podkladem pro aplikaci metody 

analýzy bodu zvratu [8].  

2.3.1.2.4 Náklady podle místa vzniku 

Ve větších podnicích je pro účely vnitropodnikového řízení zapotřebí sledovat náklady 

podle místa vzniku a okruhu odpovědnosti. Podle hlediska místního se rozlišují náklady dílny, 

provozu, závodu, podniku apod. Toto hledisko se může ukázat velmi významným např. pro 

posuzování nákladovosti v jednotlivých hospodářských střediscích podniku. Výše uvedené 

hledisko klade rovněž důraz na zjišťování a analýzu nákladů podle odpovědnosti [6, 7].  

Z hlediska úrovně pravomoci a odpovědnosti lze rozlišit dva základní typy útvarů 

ekonomické struktury [8]: 

a) hospodářské středisko: 

− z hlediska pravomoci a odpovědnosti hierarchicky vyšším typem útvaru; 

− svou činností má možnost ovlivňovat jak výši nákladů (např. zvýšeným 

objemem činnosti či volbou sortimentu), tak i výši výnosů; 

− základním hodnotovým kritériem hospodářského střediska je tedy 

vnitropodnikový výsledek hospodaření (rozdíl mezi jejich náklady a výnosy). 

b) nákladové středisko  

− z hlediska pravomoci a odpovědnosti nižším typem útvaru; 

− vzhledem k jednoznačně zadanému úkolu a sortimentu výroby (např. 

v útvarech montážní technologie) nebo vzhledem k charakteru činnosti, který 

neumožňuje vyjádření objemu aktivity (např. správní útvary) je iniciativa 

pracovníku orientována zejména na hospodárnost, resp. jakost provedení 

přesně zadaného úkolu; 

− výsledkem nákladového střediska tedy není rozdíl mezi náklady a výnosy, ale 

rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady a stanoveným nákladovým úkolem. 

Jak již bylo poznamenáno výše, hledisek podle kterých členit náklady existuje celá řada. 

Například [6] uvádí až devět kritérií, podle kterých náklady klasifikovat. Jejich další členění 

však není předmětem této práce. 

Následuje teoretický přehled z oblasti kalkulací. 
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2.3.2 Kalkulace 

V rámci kapitoly 2.3.2 je nejprve vymezen pojem kalkulace. Poté následuje stručný 

přehled členění základních kalkulačních technik a metod. 

2.3.2.1 Pojem kalkulace 

Kalkulace vyjadřuje jiný název pro výpočet, výpočetní postup. V podnikové hospodářské 

praxi znamená kalkulace výpočet zaměřený speciálně na postižení nákladů, které je třeba 

vynaložit na vznikající výkon či službu. Výkonem resp. produktem může být jednotlivý 

výrobek nebo poskytovaná služba vyjádřená ve fyzických jednotkách (ks, kg, t, m2, m3, km, 

kWh atd.). Hovoříme tedy o předmětu kalkulace. Předmětem kalkulace je obecně  

tzv. kalkulační jednice, kterou je nutno přesně vymezit. Přehledné sestavení nákladů vztažené 

na výrobek se nazývá kalkulačním vzorcem (např. viz typový kalkulační vzorec v kapitole 

2.3.1.2.2) [6]. 

2.3.2.2 Klasifikace a vymezení funkcí kalkulace 

Podobně jako náklady je možné kalkulace klasifikovat podle několika hledisek. Jednotlivé 

kalkulace nákladů jsou členěny dle jejich vypovídající schopnosti, účelu využití a techniky 

zpracování. V rámci této kapitoly je dále uveden jejich stručný přehled [8]. 

2.3.2.2.1 Podle času sestavení a funkce při řízení 

Z tohoto hlediska lze kalkulaci rozdělit na [1, 8]:  

a) předběžnou kalkulaci (vyjadřuje předem stanovené výrobkové náklady): 

− operativní kalkulace (sestavuje se na základě operativních norem); 

− plánová kalkulace (sestavuje se na základě plánových norem); 

− propočtová kalkulace (sestavuje se u nových nebo inovovaných výrobků). 

b) výslednou kalkulaci (vyjadřuje průměrné skutečné náklady kalkulační jednice po 

jejím dokončení za určité období); 

c) specifickou kalkulaci (představuje kalkulace používané pro specifické účely). 

Pro objektivní řízení hospodárnosti je vhodné sestavovat jak předběžné, tak i výsledné 

kalkulace. Jejich porovnáním lze zjistit odchylky od předem stanovených nákladů včetně 

příčin jejich vzniku [8].  
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2.3.2.2.2 Podle úplnosti nákladových položek dovedených na kalkulační jednici 

Dle úplnosti rozlišujeme následující kalkulace [8]: 

a) kalkulace úplných nákladů (vyjadřuje předběžné nebo skutečné úplné vlastní 

náklady při daném objemu výkonů – zaměřuje se na všechny položky nákladů); 

b) kalkulace neúplných nákladů (dovádí na kalkulační jednici pouze přímé nebo 

variabilní náklady). 

2.3.2.2.3 Podle způsobu ocenění nákladů v kalkulaci 

Z hlediska ocenění nákladů v kalkulaci je možné rozlišit [6]: 

a) kalkulaci souhrnnou (kalkulace skutečných nákladů na výrobek); 

b) kalkulaci rozdílovou (sledují nejen skutečné, ale i předem stanovené náklady a 

rozdíly mezi plánovanými a skutečnými náklady). 

2.3.2.2.4 Podle použité kalkulační techniky 

Kalkulačními technikami rozumíme různé způsoby používané pro vyčíslení výše a 

struktury vlastních nákladů na kalkulační jednici. O konkrétním výběru kalkulační techniky 

rozhoduje zejména charakter výrobního procesu a výkonů [8].  

Z hlediska použité kalkulační techniky existuje [8]: 

a) kalkulace dělením prostá (lze použít v případě, kdy se posuzují naprosto stejné 

výkony při tzv. homogenní výrobě – např. v dolech, kamenolomech apod.); 

b) kalkulace dělením s poměrovými čísly (používá se v případě výroby nákladově 

nestejných výrobků, tedy tam, kde se při témže technologickém procesu vyrábí 

několik výrobků, které se liší velikostí, tvarem, hmotností či pracností); 

c) stupňovitá kalkulace dělením (využívá se v těch odvětvích průmyslové výroby, 

kdy výrobní proces probíhá v několika na sebe navazujících fázích nebo stupních – 

např. hutní výroba: koksovna – vysoká pec – ocelárna – válcovna apod.); 

d) přirážková kalkulace (používá se v průmyslových výrobách, kdy se vyrábí více 

výrobků, které jsou výsledkem různého technologického postupu a tím i vzájemný 

poměr nákladů mezi jednotlivými výrobky není stálý – např. strojírenská výroba, 

výroba oceli apod.); 

e) metoda kalkulace dle činnosti, tzv. metoda ABC (jedná se o analogii kalkulace 

přirážkové s tzv. více přirážkami, která se pro zpřesněný rozvrh režijních nákladů 

začala uplatňovat zejména v USA). 
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2.3.2.2.5 Podle charakteru výrobního procesu 

Z literatury [8] je zřejmé, že v závislosti na charakteru výrobního procesu je kalkulace 

možné rozdělit na: 

a) kalkulaci zakázkovou (tato kalkulace nachází uplatnění v podnicích s heterogenní 

výrobou s montážní technologií, kdy se zhotovují jednotlivé výrobky, nebo malé 

série výrobků, nebo poskytují služby podle individuálních objednávek odběratelů); 

b) kalkulaci sdružených výkonů (tento druh kalkulace se využívá při zpracování 

výchozích surovin či materiálů, v rámci kterého vzniká postupně nebo současně 

více druhů různorodých výrobků – např. výroba koksu, zpracování ropy apod.). 

Po představení základního členění nákladů a kalkulací následuje seznámení s poslední 

částí teoretického uvedení práce, a to s vybranými oblastmi statistických metod. 

2.4 Statistické metody  

O přínosech využívání statistických metod již dnes není pochyb. Se statistikou  

se setkáváme téměř na každém kroku. Od běžných „statistik“ publikovaných každodenně  

ve sdělovacích prostředcích až po použití statistických metod jako nástroje ve firmách, kde 

jejich výstupy tvoří základnu pro plánování, organizování a celé moderní řízení společnosti.  

Předmětem této kapitoly je především definování základních statistických pojmů a 

seznámení s vybranými statistickými nástroji.  

2.4.1 Statistika 

Statistiku lze obecně definovat jako vědu zabývající se studiem zákonitostí hromadných 

jevů. Předmětem statistiky jsou tedy výsledky hromadných pozorování, jejich sběr, analýza a 

využití pro rozhodování a předpovědi. Z literatury [9] vyplývají tři hlavní zaměření tohoto 

vědního oboru. Jedná se o teorii pravděpodobnosti, popisnou statistiku a matematickou 

(induktivní) statistiku. 

2.4.1.1 Teorie pravděpodobnosti 

 Teorie pravděpodobnosti je matematická disciplína, která se zabývá studiem zákonitostí 

v náhodných pokusech a jejích modelováním matematickými prostředky. Pod pojmem náhoda 

rozumíme působení faktorů, které se živelně mění při různých provedeních téhož pokusu [9]. 

2.4.1.2 Popisná statistika 

 Popisná statistika je disciplína, která popisuje a sumarizuje informace obsažené  

ve velkém množství dat pomocí tabulek, grafů, funkcionálních a číselných charakteristik. Činí 
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tak pomocí základních matematických operací. Cílem je zpřehlednit informace „ukryté“ 

v datových souborech [9].  

2.4.1.3 Matematická statistika 

 Matematická statistika je věda, která buduje metody pro analýzu dat a využívá při tom 

princip statistické indukce, kdy informace získané z náhodného výběru zobecňuje na základní 

soubor. Její součástí je například teorie odhadu, testování hypotéz či regresní a korelační 

analýza [9]. 

Z důvodu zaměření disertační práce jsou v rámci této kapitoly popsány především vybrané 

oblasti popisné a matematické statistiky. 

2.4.2 Nástroje statistické analýzy  

V této kapitole jsou obecně představeny následující statistické nástroje – číselné 

charakteristiky, grafické metody analýzy dat, testování hypotéz, teorie odhadu, korelační a 

regresní analýza. 

2.4.2.1 Číselné charakteristiky 

Číselné charakteristiky vyjadřují numerický popis nejzákladnějších vlastností statistického 

souboru. K základním charakteristikám, kterými popisujeme statistické soubory, patří  

[10, 11]: 

a) střední hodnoty (charakterizují úroveň analyzovaného statistického souboru): 

− aritmetický průměr )(x ; 

− modus )ˆ(x ; 

− medián )~(x ; 

− kvantily )~( px . 

b) momentové charakteristiky (jsou funkcemi všech hodnot, kterých může náhodná 

veličina nabývat): 

− obecné momenty; 

− centrální momenty; 

− normované momenty. 

c) míry variability (posuzují variabilitu statistického souboru – zjišťují, nakolik je 

vypočtená střední hodnota typická pro daný soubor): 

− rozptyl )( 2s ; 

− směrodatná odchylka )(s ; 
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− variační koeficient )( xv ; 

− variační rozpětí )( xR ; 

− kvantilové rozpětí )
~

( xR . 

Pro všechny míry variability platí, že čím je jejich hodnota menší, tím je soubor 

stejnorodější (homogennější). Vysoká variabilita naopak znamená nevyrovnanost 

statistických jednotek a bývá často výsledkem přítomnosti extrémních hodnot souboru [11]. 

Nezávisle na výše uvedeném členění následuje popis vybraných číselných charakteristik. 

2.4.2.1.1 Aritmetický průměr 

Aritmetický průměr )(x  je charakteristikou polohy statistického souboru. Je definován 

jako součet hodnot znaku všech statistických jednotek daného souboru, dělený jejich počtem. 

Výpočet aritmetického průměru viz [9, 11]. 

2.4.2.1.2 Modus 

Modus )ˆ(x  je další z charakteristik polohy statistického souboru. Modus je možné 

definovat jako nejčetnější hodnotu daného statistického souboru [9].  

2.4.2.1.3 Medián 

Medián )~(x  je rovněž jednou z charakteristik polohy statistického souboru. Je definován 

jako prostřední hodnota uspořádaného statistického souboru. V případě lichého počtu hodnot 

v souboru je medián prostřední hodnotou daného souboru. V případě sudého počtu hodnot je 

medián průměr dvou středních hodnot. Výpočet viz [11]. 

2.4.2.1.4 Rozptyl 

Rozptyl )( 2s  představuje charakteristiku variability statistického souboru. Vyjadřuje 

průměrnou kvadratickou odchylku hodnot od jejich aritmetického průměru. Jelikož rozptyl 

vychází v kvadratických jednotkách, k posouzení odchýlení hodnot od jejich aritmetického 

průměru se raději využívá tzv. směrodatná odchylka )(s , která se stanoví odmocněním 

rozptylu. Výpočet rozptylu a směrodatné odchylky je uveden v [9]. 

2.4.2.1.5 Variační koeficient 

Variační koeficient )( xv  je charakteristikou variability statistického souboru. Je podílem 

směrodatné odchylky a aritmetického průměru vynásobeným stem. Vyjadřuje míru odchýlení 

hodnot statistického souboru od aritmetického průměru v procentech. Výpočet viz [11]. 
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2.4.2.1.6 Variační rozpětí 

Variační rozpětí )( xR  je rovněž jednou z charakteristik variability statistického souboru. 

Je definováno jako rozdíl maximální a minimální hodnoty znaku statistického souboru. Vztah 

pro výpočet variačního rozpětí je popsán v [11]. 

Po představení vybraných číselných charakteristik následuje seznámení s grafickými 

metodami analýzy dat.  

2.4.2.2 Grafické metody analýzy dat 

Při statistickém zpracování dat se ukazuje velmi vhodné kombinovat numerické a grafické 

metody, neboť některé nevýhody jedné metody jsou kompenzovány druhou. Pro použití 

grafických metod hovoří například větší názornost posuzovaného souboru. Naopak proti může 

být nejednoznačnost některých grafů [10]. 

Mezi základní grafické metody analýzy dat patří například [10]: 

a) histogram četnosti; 

b) boxplot (krabicový graf). 

2.4.2.2.1 Histogram četnosti 

Histogram představuje grafické zobrazení intervalového rozložení četností sledované 

veličiny. Je to graf skládající se z obdélníků sestrojených nad třídicími intervaly, přičemž 

obsah každého obdélníku je roven relativní četnosti příslušného třídicího intervalu. Histogram 

umožňuje posouzení normality dat, identifikaci odlehlých hodnot či odhalit vícemodální 

rozdělení [9, 10]. Konkrétní příklady histogramů jsou uvedeny např. v kapitole 5.3.6.4. 

2.4.2.2.2 Boxplot 

Tento graf umožňuje posoudit rozložení dat podle velikosti pomocí kvartilů, čímž  

se poukazuje na případnou asymetrii. Velkou předností je, že vyznačuje odlehlé hodnoty. 

Pokud je v jednom obrázku více diagramů, pak se dá posoudit i variabilita [9]. Využití 

boxplotu je na příkladech demonstrováno např. v kapitole 5.3.6.1. 

Následuje teoretické přiblížení problematiky testování hypotéz.  

2.4.2.3 Testování hypotéz 

Testování hypotéz se využívá k ověření určitého tvrzení. Předpoklad, který vyslovíme a 

chceme ověřit, nazýváme nulová hypotéza, kterou značíme H0. Ověřování platnosti H0  

se nazývá testování nulové hypotézy. Pro případ, že H0 neplatí, je potřeba uvést, s jakou jinou 
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alternativou než s H0 ještě počítáme. Tato možnost se nazývá alternativní hypotéza a  

značí se HA [10].  

Pro každé tvrzení je potřeba formulovat správné hypotézy. Obecně platí, že [12, 18, 32]: 

H0 … tzv. nulová hypotéza neboli jednoduché tvrzení o neexistenci (rozdílu, vztahu); 

HA … tzv. alternativní hypotéza neboli zamítnutí nulové hypotézy. 

Po jasném definování hypotéz testujeme nulovou hypotézu H0 oproti alternativní  

hypotéze HA. 

Obecný postup při testování hypotéz je následující [10]: 

1) formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy HA; 

2) výpočet testovacího kritéria T; 

3) nalezení kritické hodnoty K pro zvolenou hladinu významnosti αααα; 

4) porovnání K a T: 

a) pokud T < K neboli T ∈  V (obor hodnot přijetí) => H0 se nezamítá; 

b) pokud T > K neboli T ∈  W (kritický obor hodnot) => H0 se zamítá. 

Při testování se můžeme dopustit těchto chyb [10]:  

a) chyba prvního druhu (zamítáme hypotézu, která platí); 

b) chyba druhého druhu (zamítáme hypotézu, která neplatí). 

Testování hypotéz provádíme vždy na určitě hladině významnosti (spolehlivosti) α  

(v některých publikacích označována také jako p). Hladina významnosti vyjadřuje 

pravděpodobnost, s jakou zamítnu hypotézu, která platí. Pokud α = 0,05 (tzn. 5 %), pak při 

testování hypotéz s 5% pravděpodobností zamítnu hypotézu, která platí, nebo naopak přijmu 

hypotézu, která neplatí. Naopak s 95% pravděpodobností se při rozhodování rozhodnu 

správně [32, 72]. Hladina významnosti se obvykle volí ve výši α = 0,05 či α = 0,1. 

Pomocí testování hypotéz je např. možné otestovat významnost rozdílu mezi dvěma 

rozptyly (F-test), otestovat významnost rozdílu mezi dvěma výběrovými průměry  

(dvouvýběrový t-test), provést test shody empirického rozložení s teoretickým (testování 

normality), objektivně posoudit míru závislosti či nezávislosti Y na X (korelační analýza) atd. 

V závislosti na rozložení hodnot statistického souboru rozlišujeme parametrické a 

neparametrické testy. Parametrické testy jsou používány v případě, že statistické soubory 

obsahují data s normálním rozložením četností. Mezi tyto testy patří například F-test, t-test 

apod. Pokud jsou předpoklady normality dat evidentně nesplněny, používají se k testování 

hypotéz testy neparametrické (např. Wilcoxon test) [72] – viz 5.3.6.5. 
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Ve statistických softwarech je kritériem vedoucím k rozhodnutí ve prospěch H0 nebo HA 

obvykle tzv. p-hodnota neboli dosažená hladina testu. Jedná se o nejmenší hladinu, při které 

bychom ještě hypotézu zamítli. Je jasné, že testová statistika je významná na hladině 

významnosti α právě tehdy, je-li p-hodnota nejvýše rovna α. Jinými slovy, je-li p ≤ α, pak H0 

zamítáme na hladině významnosti α a přijímáme HA. Naproti tomu pokud p > α, pak H0 na 

hladině významnosti α nezamítáme [9, 12]. 

Následují základní poznatky z teorie odhadu. 

2.4.2.4 Teorie odhadu 

Jelikož je základní soubor v praxi většinou nedostupný, nejsou k dispozici ani jeho číselné 

charakteristiky, resp. parametry distribuční a frekvenční funkce. Zmíněné charakteristiky jsou 

proto odhadovány pomocí hodnot výběrového souboru [10]. 

Rozlišujeme dva typy odhadu [10]: 

a) bodový odhad (odhad jedním číslem); 

b) intervalový odhad (odhad intervalem). 

2.4.2.4.1 Bodový odhad 

Bodový odhad parametru β je funkce ϕ (X1, X2, …, Xn) náhodných veličin X1, …, Xn. 

Tedy odhad ϕ (X1, …, Xn) je náhodná veličina. Konkrétní realizaci této náhodné veličiny 

prohlásíme za aproximaci neznámého parametru základního souboru. Je-li β parametr 

základního souboru, pak β̂  značí jeho odhad [10]. 

Odhadují se například střední hodnoty, rozptyl, směrodatná odchylka. 

2.4.2.4.2 Intervalový odhad 

Při intervalovém odhadu parametrů základního souboru odhadujeme interval <β1, β2>, o 

němž předpokládáme, že s pravděpodobností 1 – α (stupeň spolehlivosti) obsahuje 

odhadovaný parametr. Dvojici ϕ1 (X1, X2, …, Xn) = β1 a ϕ2 (X1, X2, …, Xn) = β2 nazveme 

intervalovým odhadem parametru β o spolehlivosti 1 – α, jestliže P [β1 ≤ β ≤ β2] = 1 – α [10]. 

Intervalové odhady nám tedy říkají, v jakém intervalu a s jakou pravděpodobností se bude 

odhadovaný parametr pohybovat. Podobně jako v případě bodového odhadu je možné provést 

intervalový odhad středních hodnot, rozptylu apod. 

Následně jsou přiblíženy základní poznatky z oblasti korelační a regresní analýzy. 
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2.4.2.5 Korelační a regresní analýza 

Jednou z nejčastějších praktických úloh je sledování závislosti veličiny Y (závisle 

proměnné) na faktorech X1, X2, … Xk (nezávisle proměnné), přičemž nás obvykle zajímají 

dvě otázky [10]: 

a) míra závislosti Y na faktorech X1 … Xk => tuto otázku řeší KORELAČNÍ ANALÝZA; 

b) tvar závislosti Y na faktorech X1 … Xk => tento problém řeší REGRESNÍ ANALÝZA. 

2.4.2.5.1 Korelační analýza 

Jak již bylo naznačeno výše, v praxi se často setkáváme s otázkou, zda je náhodná veličina 

Y ovlivňována náhodnou veličinou X a naopak. Vztah mezi těmito veličinami může mít 

různou intenzitu. Od úplné nezávislosti až po úplnou (funkční) závislost. Korelační analýza 

hodnotí stupeň závislosti těchto dvou náhodných veličin příslušnými mírami a zároveň 

posuzuje kvalitu regresní funkce. Posuzovaný vztah je tím silnější a regresní funkce tím lepší 

(vhodnější), čím více jsou empirické hodnoty vysvětlované proměnné soustředěné kolem 

odhadnuté regresní funkce, a naopak tím slabší, čím více jsou empirické hodnoty vzdáleny 

hodnotám vyrovnaným. Je tedy zřejmé, že čím více se jednotlivé naměřené hodnoty 

soustřeďují kolem zvolené regresní čáry, tím je závislost těsnější a odhad přesnější [9, 73]. 

V závislosti na tvaru závislosti regresní funkce rozlišujeme několik vztahů pro posouzení 

míry závislosti Y na X a kvality regresní funkce. Jedná se především o [10]: 

a) koeficient korelace r; 

b) index korelace I. 

V případě lineární regrese je vhodnou charakteristikou určení míry závislosti párový 

koeficient korelace (r). Vztah pro výpočet koeficientu korelace je uveden např. v [10]. 

Hodnota koeficientu korelace se pohybuje v následujících mezích -1 ≤ r ≤ 1. Pokud se 

koeficient korelace rovná 1 resp. (-1), jedná se o lineární funkční závislost Y na X, přičemž 

přímka vyjadřující tuto závislost je rostoucí (klesající). V případě, že se koeficient korelace 

blíží 0, není mezi Y a X významná lineární závislost. Nelze však říci, že Y je nezávislé na X, 

neboť mezi dvěma proměnnými může být i jiná než lineární závislost [10]. 

Není-li regresní funkce přímka, použijeme pro stanovení míry závislosti Y na X tzv. index 

korelace (I). Výpočet indexu korelace je uveden např. v [10]. Index korelace  

se pohybuje v mezích 0 ≤ I ≤ 1, přičemž čím více se blíží 1, tím významnější je závislost Y na 

X a obráceně. V případě, že se index korelace rovná 1, jedná se o funkční závislost Y na X. 

Pokud je index korelace blízký nebo roven 0, znamená to nezávislost Y na X [10]. 
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Při posuzování míry závislosti Y na X se často setkáváme také s pojmy koeficient 

determinace (r2) a index determinace (I2), které jsou ve statistických softwarech někdy také 

značeny jako R2 či R-Sq. Jedná se o druhé mocniny koeficientu korelace a indexu korelace. 

Koeficient determinace a index determinace poskytují z hlediska posouzení závislosti či 

nezávislosti téměř totožné informace, jako výše uvedené ukazatele. Koeficient determinace 

vynásobený stem udává, jaké procento rozptýlení empirických hodnot závisle proměnné Y je 

důsledkem rozptylu teoretických hodnot závisle proměnné Y odhadnutých na základě regresní 

přímky. Jinými slovy, vyjadřuje těsnost lineární závislosti. Index determinace vynásobený 

stem udává procentuelní podíl z rozptylu závislé proměnné Y vysvětlený vypočtenou regresní 

funkcí, tedy rovněž míru těsnosti posuzované závislosti. Je třeba mít na zřeteli, že velikost 

indexu determinace je zcela ovlivněna tím, zda se podařilo nalézt vhodný typ regresní funkce 

pro popis dané závislosti [73].  

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že v praxi se při posouzení závislosti častěji 

používá pouze pojem koeficient korelace (determinace), a to i v případě, kdy se mezi Y a X 

nejedná o lineární závislost. Pro objektivní rozhodnutí o míře závislosti či nezávislosti Y na X 

je navíc vhodné posoudit hodnoty výše uvedených koeficientů pomocí testování hypotéz tak, 

jak bylo naznačeno v kapitole 2.4.2.3.  

2.4.2.5.2 Regresní analýza 

V ekonomické či technické praxi se často setkáváme s otázkou, zda jeden či více 

prediktorů X (nezávisle proměnných) ovlivňuje chování sledované veličiny Y (závisle 

proměnné). Regresní analýza umožňuje zjistit, zda tyto prediktory ovlivňují sledovanou 

veličinu a s jakou silou tyto faktory působí. Cílem regresní analýzy je tedy nalézt model 

závislosti ve formě rovnice. V této rovnici se vyskytují neznámé parametry, které je zapotřebí 

odhadnout [9]. 

Nejčastěji uvažujeme lineární regresi ve tvaru: 

 kk XXXY βββ +++= ...2211
  (5) 

V případě dané rovnice je úkolem regresní analýzy odhadnout hodnoty regresních 

koeficientů β1, β2, … βk. Jiné tvary regresní funkce, než představuje uvedená rovnice, jsou 

případem nelineární regrese [10]. 

Po teoretickém uvedení do řešené problematiky následuje přehled současných poznatků 

z oblasti řízení nákladové spotřeby ve slévárnách.  
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3 SOUČASNÉ POZNATKY Z OBLASTI ŘÍZENÍ NÁKLADOVÉ 
SPOTŘEBY VE SLÉVÁRNÁCH 

V rámci této kapitoly se práce nejprve obecně zabývá významem sledování nákladů 

v podnicích. Následují podrobnější informace o současných přístupech hodnocení nákladů  

ve slévárenství.  

3.1 Význam hodnocení a řízení nákladů v podnicích 

Z průzkumu společnosti Ernst & Young pod názvem „Úsporami k prosperitě: od 

snižování k optimalizaci nákladů“, který byl proveden mezi 561 top manažery z 11 odvětví 

průmyslu, bylo zjištěno, že mezi podniky v současné době chybí strategie snižování nákladů. 

Bez ohledu na přetrvávající zpomalení ekonomiky přes 60 % nadnárodních společností 

nezavedlo žádný aktivní program na snižování nákladů. Čtvrtina o tom navíc ani neuvažuje a 

pouze minimální počet podniků (17 %) pokládá trvalé prosazování úsporných opatření  

za jednu ze svých priorit [45]. 

Na rozdíl od jiných manažerských technik se nákladům, jejich řízení a kalkulacím 

nevěnuje v posledních letech dostatečná pozornost, a to vzhledem k významu, který náklady a 

jejich efektivní řízení v současné podnikové praxi mají. O tomto hovoří také např. [74]. 

Toto jsou poměrně závažná zjištění, zvláště když si uvědomíme následující skutečnosti. 

Vezměme si velice zjednodušený modelový příklad zdvojnásobení zisku podniku. Firma utrží 

za své produkty od zákazníků 11 mil. Kč. Na těchto získaných 11 mil. Kč vynaložila 

hypoteticky 10 mil. Kč. Zisk firmy je tedy 11 – 10 = 1 mil. Kč, což tvoří 9 % z tržeb firmy 

(tab. 1) [13]. 

Tab. 1: Výsledky před zdvojnásobením zisku [13] 

Prodej 11 mil. Kč 100 % 

Náklady 10 mil. Kč   91 % 

Zisk 1 mil. Kč     9 % 

Co se s tímto ziskem stane, jestliže se firmě při stejných tržbách podaří snížit náklady  

ve výši 10 mil. Kč o desetinu? Možná je překvapivé, že snížení nákladů o pouhou desetinu 

z 10 mil. Kč na 9 mil. Kč, znamená zdvojnásobení zisku z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (tab. 2) [13]. 

Tab. 2: Zdvojnásobení zisku při snížení nákladů o desetinu [13] 

Prodej (stejný) 11 mil. Kč 100 % 

Náklady (o desetinu nižší)   9 mil. Kč   82 % 

Zisk 2 mil. Kč   18 % 
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Snižování nákladů se však mnohdy ve skutečnosti považuje za velmi namáhavou a ne 

vždy „oblíbenou“ práci, ke které podniky ne vždy systematicky přistupují. Přestože  

ve slovních proklamacích neznáme snad jedinou výrobní jednotku, která by se k nákladovým 

úsporám nehlásila. Současné trendy ve firmách se orientují spíše na zvýšení prodeje 

prostřednictvím nových zákazníků a trhů, což je ale v době krize pro většinu oborů poměrně 

obtížné [13].  

Jak by vypadala stejná úloha v případě, kdy by se společnost chtěla zaměřit na zvýšení 

prodeje? O kolik bychom museli utržit od našich zákazníků za své produkty více, abychom 

dosáhli stejného zdvojnásobení zisku jako v případě snížení nákladů? Stačilo by zvýšení 

prodeje o desetinu? Budeme hypoteticky předpokládat, že náklady na tento zvýšený prodej 

budou opět 91 % z tržeb, tak jako doposud (tab. 3) [13]. 

Tab. 3: Zvýšení zisku při zvýšení prodeje o desetinu a stejném přírůstku nákladů [13] 

Prodej (o desetinu vyšší) 12,10 mil. Kč 100 % 

Náklady (proporcionálně stejné) 11,01 mil. Kč   91 % 

Zisk 1,09 mil. Kč     9 % 

Z tab. 3 vyplývá, že zvýšení tržeb z 11 mil. Kč na 12,1 mil. Kč nepřinese stejné 

zdvojnásobení zisku tak, jako v případě snížení nákladů o desetinu [13]. 

Pro zdvojnásobení zisku bychom při daných nákladech museli prodej zvýšit ne o jednu 

desetinu, ale na dvojnásobek (viz tab. 4) [13]. 

Tab. 4: Nutná zvýšení prodeje pro zdvojnásobení zisku [13] 

Prodej (na dvojnásobek zisku) 22,22 mil. Kč 100 % 

Náklady (proporcionálně stejné) 20,22 mil. Kč   91 % 

Zisk 2,00 mil. Kč     9 % 

Z uvedeného schematického příkladu je zřejmé, že za daných podmínek by pro 

zdvojnásobení zisku bylo pro podnik jednoznačně příznivější zaměřit se na strategii snižování 

nákladů [13]. Samozřejmě jde o modelový příklad a nemusí tomu vždy takto jednoznačně být. 

Nicméně tyto skutečnosti dokládají, jak je pro podniky důležité se řízením nákladů zabývat. 

Volbou vhodného systému řízení v podniku se zabývá např. příspěvek [46] s názvem 

„Jaký systém řízení si vyberete, pane řediteli?“. Článek pojednává o tom, jak manažeři firem 

mohou svou práci dělat lépe a efektivněji než doposud, a to pomocí manažerské metody řízení 

podniku na základě aktuálních informací a dynamického plánování – tzv. controllingu. Autor 

v příspěvku klade důraz na správné a efektivní využití controllingem poskytnutých informací. 
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Rovněž upozorňuje na to, že minimálně 20 % informací, které ze systému dostáváme, jsou 

naprosto zbytečné a manažera jen zatěžují. 

Z dalšího příspěvku [48] pod názvem „Špatné řízení je drahé“ vyplývá, že vyšší náklady 

podniku mohou být způsobeny také špatným řízením zaměstnanců. Mezi hlavní problémy 

v oblasti řízení zaměstnanců autor uvádí především nejasné vysvětlení pracovních požadavků 

(např. zaměstnanci provádějí činnosti, které by mohl lépe či s nižšími náklady vykonávat 

někdo jiný), chybnou motivaci (např. zaměstnanci jsou motivováni způsobem, který 

neodpovídá zájmům firmy) a nesprávně prováděné hodnocení práce (např. vedení včas 

nereaguje na výkonové problémy zaměstnanců). Ve všech uvedených případech je chyba 

vždy na straně zaměstnavatele. Význam řízení výkonu zaměstnanců je nadčasový a narůstá 

zvlášť v době krize.  

V následující kapitole jsou popsány přístupy k řízení nákladové spotřeby ve slévárnách. 

3.2 Hodnocení nákladů ve slévárnách 

Nutnost razantního přístupu ke snižování nákladů v metalurgii vyhlásila světová 

konference Steel 2000, která se konala 11. – 12. 5. 2000 v Edinburghu [49]. Podle závěrů této 

konference by mělo do dvaceti let dojít k redukci nákladů v metalurgii o 66 % a snížení doby 

výroby expedovaného výrobku o 90 %. Tento cíl je také v souladu se záměry japonských 

metalurgů. Podobný záměr je rovněž cílem ČSS a její OKE [50]. 

Slévárny by se tedy měly ve svém vlastním zájmu zaměřit na moderní manažerské metody 

řízení a plánování výroby (např. controlling) a formulaci cílů podniku. 

Controlling lze chápat dvojím způsobem [14]: 

a) ve významu řídit, ovládat, mít pod kontrolou; 

b) ve významu kontrolovat, prověřovat.  

Controllingem se rozumí určité na budoucnost orientované systematické řízení podle cílů, 

porovnávání plánovaného stavu se skutečností, analytická práce zaměřená na diagnózu 

tendencí a budoucích výsledků a na hledání způsobu, jak je žádoucím způsobem ovlivnit.  

O controllingu je možné mluvit až tehdy, má-li podnik ucelený a koordinovaný systém pro 

plánování, kontrolu a informační zabezpečení k podpoře vedení, který zajišťuje plnění celého 

souboru úkolů. Controlling sám o sobě problémy podniku neřeší. Vede k tomu, že problémy 

jsou přehlednější a umožňuje snáze dosáhnout celopodnikových cílů [15]. Jaká je současná 

situace? 
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Až do počátku finanční a hospodářské krize (3. čtvrtletí roku 2008) panoval s výjimkou 

menších přestávek nejen v českém, ale i světovém hutním průmyslu boom a oblast řízení 

nákladů nebyla především pro české slévárny primárním problémem, což dokládá např. [35, 

36, 37, 38, 51]. 

Z uvedených publikací vyplývá, že v době boomu byly ve slévárnách zjištěny především 

tyto hlavní problémy [37]: 

���� spokojenost se ziskem okolo tzv. „černé“ nuly; 

���� chybí řízení nákladové spotřeby; 

���� malé využívání moderních metod řízení; 

���� malé investice do nové techniky a moderního zařízení; 

���� nízké využívání grantů a projektů jak státních, tak z Evropské unie; 

���� chybí vize a strategické cíle dosažitelné během deseti a více let; 

���� nízké ekonomické povědomí dělníků, středního a v některých případech i vyššího 

managementu. 

Z těchto skutečností je zřejmé, že řízení nákladů ve slévárnách bylo nedostatečné. 

Podniky si vůbec nepřipouštěly konec boomu a nepřipravovaly se na období recese tak, jak 

bylo v jejich možnostech. Otázkou zůstává, proč tomu tak bylo právě v období, kdy drtivá 

většina sléváren byla zisková a prakticky zcela naplněna zakázkami. Navíc v době, kdy 

zákazníci odebírali odlitky mnohdy téměř za jakoukoli cenu [35]. Odpověď snad můžeme 

nalézt v určitém sebeuspokojení vedení sléváren ze stavu trhu v dobách konjunktury, 

prosperity a hospodářské stability. 

S nástupem krize se vše prudce změnilo. Ve slévárnách došlo k útlumu, omezení a 

v některých případech až k ukončení výroby, a to především v důsledku pasivního postoje 

k řešení výše uvedených problémů. Dá se říci, že přístup sléváren k nákladové problematice 

se začal částečně zlepšovat až s počátkem krize, kdy k němu byly podniky okolnostmi 

nuceny. To znamená, že až vyhrocené podmínky na trzích vedly v některých slévárnách  

ke snaze redukovat náklady. Pro některé firmy však již bylo pozdě. 

Jak vyplývá z [39], pokles výroby ve slévárnách v důsledku krize se projevil především: 

���� poklesem zakázkové naplněnosti (snížení poptávky o 30 %, 50 % a více); 

���� zvyšováním fixních nákladů na expedovaný odlitek (odpisy, osvětlení atd.); 

���� poklesem cen u realizovaných zakázek (z důvodu převyšující nabídky nad 

poptávkou); 

 



35 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

���� propouštěním zaměstnanců; 

���� omezením investic. 

Tyto problémy jsou velmi závažné a musí být řešeny dlouhodobě. Analýza rychlého a 

komplexního přístupu, který hovoří o tom, jak se vypořádat s problémy, které krize přinesla, 

jsou uvedeny např. v [52]. Publikovaný přístup má dva hlavní cíle. První spočívá  

ve stabilizaci vlastního podniku. Druhý pak určuje cesty, jak na krizi vydělat, a to především 

využitím chyb méně schopných konkurentů. 

Je zřejmé, že cesta z krize nevedla pouze cestou snižování nákladů. Nicméně systémové 

řízení nákladů ve slévárnách je správným směrem, hraje klíčovou roli a i z řady zasedání 

OKE při ČSS v roce 2009, 2010 a 2011 vyplývá, že období krize zvládaly lépe ty slévárny, 

které měly již před recesí nastaven určitý způsob sledování nákladů. 

Následuje podrobnější pohled na hodnocení nákladů v českých slévárnách. 

3.2.1 Problematika nákladového hodnocení v podmínkách českých sléváren 

Z výše uvedeného hodnocení je patrné, že systematické a neustálé snižování nákladů  

se musí stát trvalou součástí činnosti našich sléváren. Existuje několik metod a přístupů 

k řízení nákladové spotřeby v podnicích. 

3.2.1.1 Informační systémy 

Obecně nejrozšířenější z nich je sledování nákladů prostřednictvím informačních systémů. 

Jedná se v podstatě o komplexní systémy pro zpracovávání a uchovávání dat sléváren. Jak 

vyplývá ze slova „komplexní“, moderní řídicí systémy se nezabývají pouze hodnocením 

nákladů. Obecně lze tyto systémy definovat jako soustavu „lidí“, postupů a techniky, 

navržené, postavené, provozované a udržované pro potřeby sběru, evidence, zpracování, 

uchování. A samozřejmě i následného vyhledávání a zpřístupňování informací. Je tedy 

zřejmé, že informační systém zahrnuje nejen technické prostředky a používaný software, ale 

také pracovníky, kteří systém vytvářejí a provozují. Obecně můžeme činnost informačních 

systémů rozdělit do tří základních oblastí, a to oblast [53]: 

a) Výrobní (výroba a plánování); 

b) Ekonomickou (finance a účetnictví); 

c) Manažerskou (řízení). 
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Z uvedeného dělení je zřejmé, že řídicí systémy uživatelům poskytují informace pro různé 

analýzy a taktické rozhodování v požadovaných oblastech výroby odlitků ve slévárnách. 

Z hlediska oblasti použití se informační systémy odlišují jednotlivými moduly, z nichž jsou 

sestaveny [54]. 

Modulů existuje celá řada. Informační systémy mohou obsahovat například [55]: 

���� Modul ekonomického sledování slévárenské výroby – umožňuje hodnotit vhodnost 

výrobků z hlediska příspěvků na krytí nákladů. Předpokladem použití tohoto 

modulu je realizace předběžné a následné kalkulace výrobků s nákladovou sazbou 

členěnou na variabilní a fixní náklady. Controlling je založen na sledování tendencí 

nákladových sazeb a na analýze odchylek [47]. 

���� Modul prodej – umožňuje zpracování nabídek, zakázek, dodacích listů, faktur a 

dobropisů.  

���� Modul nákup – je tvořen programovým vybavením umožňujícím evidenci 

dodavatelů, vystavení poptávky na určité materiály, vedení ceníků poptávaných 

výrobků, vystavení objednávek a příjem dodaného zboží. 

���� Modul plánování a řízení výroby – poskytuje uživateli informaci o stupni 

rozpracovanosti zakázky v úrovni „objednáno, zaplánováno, odlito, zmetkováno a 

předáno do skladu hotových výrobků“. 

���� Atd.  

Na českém a slovenském trhu působí několik společností nabízejících tyto systémy. Mezi 

nejrozšířenější patří:  

� OPTI; 

� SLEVARSYS; 

� CAST info WIN. 

Podrobnější informace o jednotlivých informačních systémech a jejich přístupech  

ke snižování nákladů ve slévárnách je možné nalézt například v [53, 55, 56, 57, 58]. 

Z přehledu je patrné, že informačních systémů pro slévárenský průmysl se v českých 

podmínkách vyskytuje celá řada. I přes nesporné výhody těchto moderních řídicích metod 

jsou informační systémy zavedeny pouze v menšině českých sléváren. Navíc v řadě z nich  

se využívají buď jen částečně, nebo téměř vůbec [51]. 



37 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

3.2.1.2 Další možnosti redukce nákladů ve slévárnách 

Vyjma informačních systémů existují i další možnosti, jak řídit nákladové spotřeby  

ve slévárnách. Lze mezi ně mimo jiné zařadit:  

���� kritické posouzení nákladové náročnosti v dané slévárně; 

���� nalezení potenciálního nákladového prostoru, který může následně sloužit 

k redukci nákladů; 

���� výběr a zavedení opatření, která zajistí krátkodobou (okamžitou) redukci nákladů; 

���� zavedení systému průběžného sledování nákladů, který bude mít za následek 

praktické řízení nákladové spotřeby [51]. 

Přibližně od roku 2000 se nákladové otázce slévárenské výroby rovněž komplexněji 

věnuje OKE při ČSS v tzv. „Projektech“. Na těchto projektech spolupracují zástupci OKE, 

zástupci vybraných sléváren a studenti z řad VŠB-TU Ostrava. Jednotlivé projekty měly 

následující náplň. 

PROJEKT I. [19] a II. [20] se zaměřoval na hledání nákladového prostoru pro snižování 

nákladů ve slévárnách, a to především v oblasti tekutého kovu. 

PROJEKT III. [21] a IV. [22] byl orientován na průběžné sledování nákladů v oblasti 

zpracovávání tekuté fáze.  

PROJEKT V. [23] a VI. [24] navazoval na předchozí čtyři projekty a zabýval  

se nákladovou redukcí výroby tekutého kovu ve slévárnách. V rámci projektů I. – VI. byla 

rovněž zevrubně posuzována nákladová náročnost výrobní fáze formování. 

PROJEKT VII. [25], VIII. [26] a IX. [27] se detailně věnoval nákladovému hodnocení 

formovacích směsí ve slévárnách. 

PROJEKT X. [28], XI. [29] se zabývaly především nákladovou otázkou výroby forem. 

Cílem těchto šetření v rámci OKE je postupné vytváření přehledu o nákladové náročnosti 

ve všech nákladových centrech, které se ve slévárně na výrobě odlitku podílejí. Od tavírny 

přes formovnu, jadernu, čištění odlitků až po expedici. A následné hledání nákladové redukce 

v posuzovaných výrobních fázích. 

O efektivnosti řízení výroby ve slévárnách ve vztahu k redukci nákladů hovoří rovněž tyto 

příspěvky [40, 41, 59, 60]. 

V následujících řádcích budou stručně popsány vybrané přístupy k řízení nákladů 

plynoucí ze zahraničních publikací. 
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3.2.2 Problematika hodnocení nákladů ve slévárnách v zahraničí 

Ze zahraničních autorů se snižováním nákladů zabývá např. [61]. Tento příspěvek 

popisuje využití ekonomického modelu ve vztahu k hospodářskému výsledku v pěti hlavních 

nákladových centrech sléváren v podmínkách USA. V rámci těchto nákladových center 

postihuje model při výrobě odlitku následující oblasti: 

a) jaderna (výroba a montáž jader); 

b) formovna (výroba a montáž forem, umístění jader); 

c) tavírna (sázení, tavení, odlévání); 

d) cídírna (vytřásání, odstranění nálitků, broušení, obrábění); 

e) dokončení výroby odlitku (kontrola vad odlitku, svařování, konečné opracování a 

povrchová úprava, tepelné zpracování, nátěr a expedování). 

Výstupem z ekonomického modelu by poté dle autorů měly být především informace o: 

���� celkových nákladech na prodaný odlitek; 

���� celkových výrobních nákladech na odlitek; 

���� materiálových nákladech; 

���� zpracovacích nákladech; 

���� počtu hodin potřebných pro výrobu každé z komponent; 

���� počtu vyrobených jader za směnu; 

���� apod. 

Práce dále upozorňuje na to, že slévači vyrábějí odlitky bez podrobnější znalosti pojmů 

materiálových, zpracovacích a režijních nákladů a také toho, jak tyto náklady ovlivňují 

ziskovost. Příspěvek rovněž uvádí, že pouhá změna variabilních nákladů o 1 % může mít vliv 

na dosažení zisku nebo ztráty ve slévárně. 

Problematikou komplexního sledování nákladů na výrobu odlitku se zabývá rovněž další 

zahraniční příspěvek [75] s doslovným překladem „Koncepty modelování a redukce nákladů 

ve slévárenství“. Metoda popsaná v uvedeném článku byla na základě několikaletého 

výzkumu vyvinuta v indické společnosti IIT Bombay, aby identifikovala nejdůležitější 

položky nákladů na vyrobený odlitek a výsledná zjištění zavedla do počítačového programu. 

Hlavními položkami nákladů na odlitek, se kterými tato metoda počítá, jsou: 

a) náklady na materiál: 

− přímé náklady (náklady na tekutý kov); 

− nepřímé náklady (náklady na formovací směs a písek jádra);  

b) mzdové náklady;  
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c) náklady na energie (energie na tavení, další energie – na výrobu formy, jader, 

opravu vyzdívky atd.); 

d) obráběcí náklady; 

e) režijní náklady (správní režie, odpisy). 

Sestavený nákladový model je následně implementován do softwaru nazvaného 

AutoCAST. Vyvinutý program by měl dle autorů pracovat ve dvou módech. V „manuálním 

módu“ musí uživatel samostatně vkládat informace o váze odlitku, složitosti tvaru odlitku atd. 

Z těchto údajů software následně stanoví náklady. V „poloautomatickém módu“ program 

samostatně analyzuje geometrický tvar odlitku, navrhuje a modeluje nálitky a vtokovou 

soustavu, kontroluje kvalitu analýzy pomocí simulace a tyto hodnoty využívá pro stanovení 

nákladů. 

Následuje shrnutí výše uvedených poznatků. 

3.2.3 Shrnutí současného stavu hodnocení nákladů ve slévárnách  

Je patrné, že současná situace v českém slévárenství se od té v zahraničí z hlediska 

používaných metod při hodnocení nákladů výrazněji neliší. Rozdíl je však patrný v přístupu 

ke sledování nákladů. Z příspěvku [51] vyplývá, že většina zahraničních sléváren (především 

na západ od našich hranic) a některé české slévárny se zahraniční účastí jsou s řízením 

nákladové spotřeby mnohem dále, než je tomu u českých sléváren. Tyto slévárny kladou na 

systémové řízení nákladů velký důraz. Kromě tlaku na redukci nákladů se u nich jeví také 

větší snaha pořizovat moderní zařízení a používat exaktní metody řízení. 

Z projektů řešených v rámci OKE při ČSS (viz 3.2.1.2) a několika dalších publikací,  

např. [30], vyplývá, že největší měrou (až 40 – 60 %) se na ÚVN vyrobeného odlitku podílí 

tavírna (náklady na výrobu tekutého kovu). Druhou nákladově nejnáročnější výrobní fází 

odlitku představuje fáze formování, která tvoří 10 – 25 % z ÚVN. Je tedy zřejmé, že výroba 

tekutého kovu a oblast formování se na nákladech vyrobeného odlitku podílí snad až z 85 %. 

Zbylých 15 % nákladů je rozděleno do činností dalších útvarů, které na výrobě odlitku 

participují (sklady surovin a materiálů, jaderna, modelárna, čistírna atd.). Uvedená tvrzení 

jsou rovněž zobrazena na obr. 4. 

Jelikož náklady na výrobu tekutého kovu prokazatelně tvoří největší část nákladů na 

odlitek (až 40 – 60 %), je potřeba této oblasti ve slévárnách věnovat náležitou pozornost a 

detailně se jí zabývat. To je hlavní důvod, proč si disertační práce stanovila za cíl vyvinout 
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komplexní metodu především nákladového hodnocení zpracování tekuté fáze na elektrických 

pecích ve slévárnách. 

Podíly jednotlivých výrobních útvarů na úplných 

vlastních nákladech výroby odlitku ve slévárnách

60%
25%

15%

Tavírna Formovna Sklady, modelárna, jaderna, čistírna atd.

 

Obr. 4: Podíly jednotlivých výrobních útvarů na ÚVN výroby odlitku ve slévárnách 

Po seznámení s kritickým pohledem na současnou situaci v oblasti řízení nákladové 

spotřeby ve slévárnách následuje přehled hlavních cílů disertační práce, jejichž formulace 

vychází z poznatků uvedených v předchozím textu. 
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4 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je rozšíření a zpřesnění stávajících mechanismů 

hodnocení nákladů při výrobě tekuté fáze ve slévárnách. Výstupem by měla být ucelená a 

jednoznačně definovaná metoda, jejíž hlavním úkolem je charakterizování procesu výroby 

tekutého kovu na elektrických pecích v konkrétních provozních podmínkách, a to především 

z hlediska nákladů, vybraných technologických charakteristik a variability. Výrobní proces by 

měl být charakterizován prostřednictvím zvoleného souboru taveb. 

Výše uvedená metoda by měla být nástrojem pro odkrývání nákladových rezerv, možných 

úspor a jejich analýzu v jednotlivých údobích výroby tekutého kovu. Aplikovaný výrobní 

způsob by měl být posuzován s cílem najít cesty k nákladové redukci při zachování všech 

jeho stávajících funkcí. 

Při plnění vytýčených cílů metoda předpokládá podporu a využití nástrojů výpočetní 

techniky a statistiky. Aplikace uvedených nástrojů by měla umožnit nejen detailní rozbor 

posuzovaných taveb, ale měla by vést také ke standardizaci tavicího procesu a především 

k lepšímu řízení nákladové spotřeby při výrobě tekutého kovu ve slévárnách. 

Výsledkem této disertační práce by tedy mělo být vyvinutí komplexní metody 

stanovování a následného statistického hodnocení nákladových a vybraných 

technologických charakteristik výroby tekutého kovu zejména na EOP a EIP. 

V rámci ověřování vyvíjené metody by měl být vyvíjený systém hodnocení aplikován 

v provozních podmínkách několika českých sléváren. 

Po vymezení konkrétních cílů se disertační práce dále zaměřuje na detailní popis nově 

vyvíjené metody nazývané jako „technicko-ekonomická analýza“. 
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 

V rámci této kapitoly jsou nejprve stručně popsány vědecké přístupy aplikované při vývoji 

metody technicko-ekonomické analýzy. Následuje definování nově vyvinuté metody a 

podrobný popis jejich jednotlivých kroků. 

5.1 Vědecké přístupy použité při vývoji technicko-ekonomické analýzy 

Dle [77] můžeme vědeckou práci definovat jako svébytný způsob poznávání světa a jeho 

zákonitostí směřující k jejich vysvětlení a využití. Jak již bylo uvedeno v tezích disertační 

práce [67], každá vědecká práce by měla mít čtyři základní etapy (formulace úkolu, analýza 

současného stavu, hledání řešení a jeho ověření, výsledek poznání), přičemž jsou rozlišovány 

čtyři základní druhy vědeckých metod (teoretické, experimentální, simulační, kombinované). 

Při vývoji technicko-ekonomické analýzy jsou v rámci této práce nejprve využity 

teoretické metody vědecké práce. Následně je správnost vyvíjené metody experimentálně 

ověřována v provozních podmínkách sléváren. Je tedy zřejmé, že nově vyvíjená metoda 

kombinuje teoretické a experimentální přístupy metod vědecké práce. 

Prvním vědním oborem, jehož znalost je při vývoji nové metody předpokládána, je teorie 

metalurgie. Konkrétně jde o základy elektrometalurgie, metalurgie oceli a metalurgie litin. 

Znalost těchto oborů umožňuje provedení podrobné analýzy procesu výroby tekutého kovu na 

elektrických pecích ve slévárnách (viz 5.2). Výše uvedené teoretické obory jsou stručně 

charakterizovány v kapitolách 2.1 a 2.2. 

Při kalkulaci nákladů na výrobu tekutého kovu je v rámci této práce aplikována teorie 

nákladů a kalkulací, ze které metoda rovněž vychází. Aplikace tohoto teoretického oboru 

spočívá ve zvolení vhodné kalkulační techniky pro sestavení nákladového modelu výroby 

tekutého kovu na elektrických pecích. Obecné poznatky k těmto teoretickým oborům jsou 

uvedeny v kapitole 2.3. Prakticky jsou tyto poznatky přiblíženy v kapitole 5.3.4. 

Dalším vědním oborem, který je při vývoji metody technicko-ekonomické analýzy 

aplikován, je teorie statistiky. Vybrané statistické nástroje z tohoto oboru, které jsou uvedeny 

v kapitole 2.4, jsou v rámci dané metody použity především pro analýzu jednotlivých skupin 

nákladově oceněných taveb a vybraných technologických ukazatelů (viz 5.3.6). 

Experimentální ověřování vyvinuté metody v provozních podmínkách sléváren je 

realizováno v rámci kapitoly 6. 

Následuje podrobná charakteristika metody technicko-ekonomické analýzy. 
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5.2 Metoda technicko-ekonomické analýzy 

Z doposud provedených šetření vyplývá, že metodu technicko-ekonomické analýzy je 

možné definovat jako nástroj pro stanovení, sledování a hodnocení nákladů, ale také 

vybraných technologických charakteristik a variability při výrobě tekuté fáze na EOP a EIP 

ve slévárnách. 

Prostřednictvím statistického posouzení jednotlivých výběrových souborů taveb metoda 

umožňuje detailně charakterizovat proces výroby tekutého kovu. Umožňuje poukázat na 

rezervy v jednotlivých údobích výrobního procesu a tím pomáhá naznačit cesty, kterými je 

možné dojít ke snižování nákladové náročnosti taveb při zachování rozsahu a kvality výroby 

na tavírně. 

Jak již bylo uvedeno výše, vyvíjená metoda se zaměřuje především na výrobu tekutého 

kovu na dvou typech elektrických pecí. Jednak na výrobu oceli a litiny v EOP a rovněž na 

výrobu oceli a litiny či zpracování výchozího kovu pro výrobu litiny ve středo-

frekvenčních EIP. Na základě znalosti teorie metalurgie je možné jednoznačně definovat a 

následně detailně analyzovat jednotlivé fáze procesu výroby oceli a litiny na elektrických 

pecích, které jsou v rámci technicko-ekonomické analýzy posuzovány. 

U EOP se metoda při výrobě tekutého kovu zaměřuje na hodnocení následujících osmi 

výrobních fází (prostoj před tavbou, oprava, sázení, tavení, oxidace, redukce, udržování, 

odpich), viz obr. 5. 

U EIP je posuzováno sedm fází výroby ocelí a litin (prostoj před tavbou, oprava, sázení, 

tavení, dohotovení /odběr předzkoušky, legování/, udržování, odpich), viz obr. 6. 
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tekutého kovu na EIP 
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Teprve na základě jasného definování výrobních fází, které budou v rámci vyvíjené 

metody posuzovány, je možné technicko-ekonomickou analýzu ve slévárnách aplikovat. 

Následující kapitola podrobně nahlíží na jednotlivé kroky technicko-ekonomické analýzy. 

5.3 Charakteristika jednotlivých kroků technicko-ekonomické analýzy 

Technicko-ekonomická analýza je ve slévárnách obvykle aplikována v devíti základních 

krocích:  

1. Úvodní nákladová analýza; 

2. Rozhodnutí o předmětu šetření; 

3. Sběr dat z tavebních listů do elektronického formuláře; 

4. Sestavení nákladového modelu; 

5. Rozdělení nákladově oceněných taveb do dílčích výběrových souborů; 

6. Statistická analýza; 

7. Hodnocení výsledků technicko-ekonomické analýzy; 

8. Návrh dalšího postupu; 

9. Závěr technicko-ekonomické analýzy. 

Komplexní technicko-ekonomická analýza v rozsahu výše uvedených kroků (1 – 9) je 

obvykle prováděna na souboru 200-300 taveb. Základní informace o principech dílčích kroků 

popisované metody byly již částečně publikovány například v [31, 32, 33]. 

5.3.1 Úvodní nákladová analýza 

Komplexní technicko-ekonomické analýze předchází tzv. úvodní nákladová analýza, která 

je jejím prvním krokem. Úvodní nákladová analýza probíhá obdobným způsobem jako 

komplexní technicko-ekonomická analýza (krok 2 – 9), ale oproti ní je realizována pouze na 

řádově menším souboru taveb (20 – 40). Tato vstupní analýza slouží jako nástroj pro úvodní 

pohled do slévárny, který naznačí, na které oblasti se při hledání úspor dále zaměřit. Získané 

výsledky mohou signalizovat možná opatření především v oblastech skladby vsázky a přísad, 

předváhy (propalu), energetických, metalurgických či pracovních režimů atd. Na základě 

výstupů této analýzy se slévárny rozhodují, zda pro zpřesnění výsledků prvotní analýzy 

provést technicko-ekonomickou analýzu na řádově větším počtu taveb se zaměřením na 

konkrétní oblasti či nikoliv. 

Po provedení úvodní nákladové analýzy obvykle následuje rozhodnutí o předmětu šetření. 
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5.3.2 Rozhodnutí o předmětu šetření 

Na počátku zpracování komplexní technicko-ekonomické analýzy si slévárna volí, co bude 

předmětem šetření. Zadání obvykle vyplývá ze závěrů úvodní nákladové analýzy: 

a) pecní agregát (EOP či EIP); 

b) jakost tekutého kovu (ocel či litina konkrétní jakosti); 

c) počet hodnocených taveb (obvykle 200 – 300 taveb); 

d) další kritéria (vycházející z konkrétních podmínek ve slévárně). 

V závislosti na počtu hodnocených taveb, zadání a možnostech slévárny je dále 

rozhodnuto o způsobu dělení do dílčích výběrových souborů. Slévárna si tedy určí, zda  

z hlediska nákladů, používané technologie a variability práce hodnotit výběrový soubor dle: 

� tavičů (pro zjištění, zda existují rozdíly v práci jednotlivých tavičů); 

� pecí (pro zjištění, která z pecí je ekonomicky či technologicky příznivější); 

� pracovních směn (pro zjištění, zda existují nákladové či jiné rozdíly mezi ranní, 

odpolední a noční směnou); 

� počtu sázecích košů (pro zjištění, zda je v daném případě výhodnější sázet jedním, 

dvěma eventuelně více koši) – v některých případech je sázení více koši nezbytné; 

� dalších kritérií (pořadí taveb na směně, dnů v týdnu atd.). 

Podrobněji se způsobu dělení taveb do dílčích výběrových souborů věnuje kapitola 5.3.5. 

Po rozhodnutí o tom, co bude ve slévárně posuzováno, následuje sběr dat z tavebních listů do 

elektronického formuláře sestaveného v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. 

5.3.3 Sběr dat z tavebních listů do elektronického formuláře 

V kapitole 5.3.3 je nejprve uveden přehled údajů, které jsou v rámci technicko-

ekonomické analýzy sledovány. Následuje kritický pohled na věrohodnost sběru údajů 

z tavebních listů. 

5.3.3.1 Sledované údaje 

Při sběru dat metoda vychází z jednotlivých tavebních listů poskytnutých výrobcem 

tekutého kovu. Příklad vyplněného tavebního listu jedné z posuzovaných sléváren je pro 

názornost uveden v příloze 1. Aby bylo možné sledované údaje detailně vyhodnotit, musí být 

hodnoty z tavičského hlášení převedeny do elektronické podoby (příloha 2). Přepis dat 

obvykle provádí zástupci slévárny. V případě, že si slévárna či ocelárna tavební listy nevede 

(známe i takové případy), jsou požadované položky do elektronického formuláře (příloha 2) 

vyplňovány až následně, a to přímo na tavírně. 
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Z tavebních listů jsou pro účely analýzy obvykle sledovány následující položky: 

a) hmotnost vsázky a její jednotlivé položky [kg/tav]; 

b) hmotnost kovových a nekovových přísad a jejich jednotlivé položky [kg/tav]; 

c) spotřeba elektrické (a další) energie [kWh/tav]; 

d) hmotnost tekutého kovu [kg/tav]; 

e) doby jednotlivých údobí tavby [min/tav]; 

f) počty provedených úkonů (taveb na vyzdívku, měření teplot za tavbu, analýz 

tekutého kovu za tavbu atd.) [-]; 

g) teploty tekutého kovu (poslední měřená teplota v peci, teplota v pánvi po odlití  

z pece) [oC]; 

h) analýzy tekutého kovu [v % sledovaných prvků]. 

Samozřejmostí jsou základní informace o pecním agregátu (typ, nominální hmotnost 

vsázky atd.), jakosti tekutého kovu, datu a času provedení tavby, pracovní směně, taviči apod. 

Vyjma výše uvedených údajů jsou k vyplněnému formuláři rovněž požadovány informace 

o cenách jednotlivých komponent, používaných energií a o dalších nákladových sazbách. 

5.3.3.2 Věrohodnost údajů z tavebních listů 

Z kapitoly 5.3.3.1 vyplývá, že vstupními údaji k hodnocení nákladovosti výroby tekutého 

kovu popisovanou metodou, jsou především data z tavebních listů. Tento přístup ke sběru dat 

vychází ze skutečnosti, že posuzované slévárny ve většině případů data o tavbách jinými 

cestami neznamenávají. V některých případech by se snad k analýze dalo využít údajů 

informačních systémů, nicméně ty většinou vycházejí z přednastavených hodnot (norem) a 

nezachycují tak skutečný průběh tavby. Použití údajů z podobných systémů by tedy 

neumožnilo splnit jeden z hlavních cílů této práce, kterým je snaha o vyčíslení nákladů 

odpovídajících co nejvěrněji reálnému průběhu výroby tekuté fáze. 

Přes uvedené skutečnosti je rovněž možné se kriticky zamýšlet nad věrohodností údajů 

zaznamenaných do tavebních listů. Z provozní praxe je zřejmé, že věrohodnost takto 

získaných údajů je v některých případech složitě zajistitelná. Taviči si dle potřeby tavební 

listy mnohdy účelně vyplňují a modifikují, čímž může docházet ke zkreslení výsledných 

hodnot provedené analýzy. 

K eliminaci těchto nepřesností by bylo vhodné zavést plně automatický sběr dat na 

tavírně, který by podléhal minimálnímu vlivu lidského faktoru. Určitým řešením může být 

rovněž částečně automatický systém sběru dat (např. pro vážení hmotnosti vsázky a přísad, 
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měření spotřeby elektrické energie, měření dob jednotlivých údobí tavby a dalších parametrů 

při zpracování oceli na EOP a zařízeních sekundární metalurgie), který je úspěšně využíván 

například v elektroocelárně ŽĎAS, a.s. 

Tento systém zaznamenávání údajů o 

tavbách kombinuje práci pracovní osádky 

tavírny a osobních počítačů (obr. 7), které 

jsou umístěny přímo v dílčích prostorech 

tavírny (na šrotišti, na pecích, na zařízeních 

sekundární metalurgie atd.). Osobní 

počítače jsou vybaveny odpovídajícím 

softwarem, který zajišťuje veškerou 

evidenci sledovaných parametrů výrobního 

procesu (např. časovou bilanci tavby – viz 

obr. 8) prostřednictvím elektronických 

měřících systémů na většině hlavních výrobních agregátů ocelárny. Popsaný způsob sběru dat 

poskytuje výrobci tekutého kovu věrný obraz o průběhu provedených taveb v reálném čase. 

 

Obr. 8: Náhled do evidence sledovaných parametrů elektroocelárny ŽĎAS, a.s.,  
časová bilance tavby [86] 

V menších slévárnách je však uvedený způsob sběru dat problémem, jelikož zavedení 

automatických prvků většinou není možné z důvodů jejich jisté nákladnosti. Nicméně pro 

ověření vybraných hodnot z tavebních listů existují alespoň elementární způsoby kontroly.  

Při nich lze vycházet ze skutečnosti, že některé z uvedených údajů jsou zpětně „dohledatelné“ 

a především musí odpovídat logice vedení dané tavby. Kupříkladu kontrolu správnosti zápisu 

dvou nejvýznamnějších položek z hlediska nákladů na výrobu tekutého kovu (hmotnosti 

Obr. 7: Osobní počítač umístěný na tavírně  
elektroocelárny ŽĎAS, a.s. 
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kovové vsázky a přísad a spotřeby elektrické energie) lze provést následujícím způsobem. Pro 

ověření hmotnosti kovové vsázky a přísad je možné vycházet z hodnoty tzv. tavicí předváhy, 

která vyjadřuje podíl mezi hmotností veškerých kovových komponent vstupujících do pece 

(vedených v kg) a hmotností tekutého kovu v pánvi po vylití z pece (vedených v t). Je známo, 

že tavicí předváha se u EIP rámcově za standardních podmínek pohybuje v rozmezí 1 005 – 

1 030 kg/t, v případě EOP pak v rozmezí 1 050 – 1 070 kg/t. Na základě znalosti uvedených 

rozsahů je zřejmé, že hodnota tavicí předváhy nemůže být nižší než 1 000 kg/t, jelikož není 

možné, aby hmotnost tekutého kovu vylitého z pece byla v tavebních listech vyšší než údaj o 

hmotnosti kovové vsázky vstupující do pece. Vyšší hodnoty tavicí předváhy, než které uvádějí 

uvedené rozsahy, naopak signalizují vyšší propal kovových komponent v průběhu tavby nebo 

ztráty při lití. Je třeba dodat, že ve slévárnách se v řadě případů používá hodnota tak zvaného 

propalu, což je v procentech vyjádřený podíl předváhy. Pro ověřování správnosti údajů o 

spotřebě elektrické energie je například možné data z tavebních listů konfrontovat s hodnotami 

uvedenými na elektroměru. Podobně lze provést kontroly spotřeby legujících materiálů  

ve vazbě na analýzu po natavení a „hotovní“ složení taveniny. Je tedy zřejmé, že ačkoliv 

metoda vychází z údajů tavebních listů, lze získaná data alespoň částečně prověřovat. 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že technicko-ekonomická analýza pracuje pouze 

s těmi hodnotami, které má ze sléváren k dispozici. Autoři metody jsou si vědomi skutečnosti, 

že údaje z tavebních listů mohou být zatíženy určitou nepřesností (chybou). Před jejich 

samotným hodnocením je proto výše uvedeným způsobem posuzována smysluplnost 

získaných údajů, která je v dalším průběhu technicko-ekonomické analýzy rovněž podrobně 

ověřována prostřednictvím nástrojů statistické analýzy (viz 5.3.6). Je však potřeba 

připomenout, že hlavním cílem technicko-ekonomické analýzy není posuzování správnosti 

získaných dat, ale především ověření vyvinuté metody na základě dostupných údajů a jejich 

objektivní vyhodnocení. 

Po získání všech požadovaných údajů o tavbách je možné sestavit nákladový model 

výroby tekutého kovu. 

5.3.4 Sestavení nákladového modelu 

Nákladový model výroby tekutého kovu je sestaven na základě kalkulace neúplných 

vlastních nákladů (NVN). Jedná se o typ kalkulace, která bere v úvahu pouze náklady přímo 

související s výrobou tekutého kovu. To znamená, že posuzuje jen ty náklady, které mohou 

taviči resp. hospodářská střediska svou činností přímo ovlivnit (tzn. přímý materiál, přímé 

mzdy a ostatní přímé náklady). Kalkulace NVN se od klasického typového kalkulačního 
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vzorce na bázi ÚVN liší především tím, že nezahrnuje režijní náklady (výrobní, správní ani 

odbytovou režii). Nezahrnuje tedy např. osvětlení hal, odpisy apod. Kalkulační jednicí je 

obvykle tuna tekutého kovu. Aby nákladové hodnocení jednotlivých fází výroby tekutého 

kovu (obr. 5, obr. 6) odpovídalo co nejvíce skutečnosti, vycházíme při sestavování 

nákladového modelu vždy z konkrétních podmínek dané slévárny. 

Kalkulační vzorec NVN výroby tekutého kovu má obvykle tuto podobu: 

A) MATERIÁLOVÉ NÁKLADY: 

− náklady na vsázku; 

− náklady na kovové přísady; 

− náklady na nekovové přísady; 

B) ZPRACOVACÍ NÁKLADY: 

− náklady na energii použitou k tavení (el. energie, zemní plyn, kyslík, argon atd.); 

− náklady úměrné době tavby (osobní náklady, náklady na vyzdění /vydusání/ atd.);  

− ostatní zpracovací náklady (náklady na analýzu kovu a měření teploty kovu atd.). 

 

 NEÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY TEKUTÉHO KOVU 

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že vyvíjená metoda v rámci kalkulace 

NVN výroby tekutého kovu rozlišuje dvě hlavní skupiny nákladů, a to materiálové a 

zpracovací náklady. Z kalkulačního vzorce vyplývá následující vztah pro výpočet NVN. 

Výpočet NVN: 

 ZNMNNVN +=  [Kč/t] (6) 

kde: NVN  … neúplné vlastní náklady [Kč/t] 

 MN  …  materiálové náklady [Kč/t] 

 ZN  …  zpracovací náklady [Kč/t] 

V kapitolách 5.3.4.1 a 5.3.4.2 jsou dále popsány výpočty jednotlivých položek 

materiálových a zpracovacích nákladů. 

5.3.4.1 Výpočet materiálových nákladů 

Materiálové náklady, mezi které model zahrnuje náklady na vsázku, kovové a nekovové 

přísady, tvoří dle doposud provedených výpočtů cca 60 – 70 % z NVN výroby tekutého kovu. 
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Výpočet materiálových nákladů: 

 
tnkptkptvs NCNCNCMN /// ++=   [Kč/t] (7) 

kde: MN  … materiálové náklady [Kč/t] 

 NCvs/t …  celkové náklady na vsázku vsazenou do pece [Kč/t] 

 NCkp/t  …  celkové náklady na kovové přísady vsazené do pece [Kč/t] 

 NCnkp/t … celkové náklady na nekovové přísady vsazené do pece [Kč/t] 

Nyní podrobněji ke stanovení nákladů na vsázku, kovové a nekovové přísady. Nejprve 

jsou vypočteny náklady na tavbu [Kč/tav], poté následuje přepočet na stanovenou kalkulační 

jednici – tunu tekutého kovu [Kč/t]. 

Vsázkou rozumíme veškeré kovové a nekovové komponenty vsazené do pece před jejím 

samotným zapnutím. V případě elektrických pecí se nejčastěji jedná o šrot, vratný materiál, 

různé druhy kovového odpadu apod. Při kalkulaci nákladů na vsázku vycházíme z množství 

vsázkové komponenty vsazené do pece a její ceny. Vsázka se na materiálových nákladech 

podílí největší měrou. 

Výpočet nákladů na vsázku: 

 vsvsvs mcN *=  [Kč/tav]  (8) 

 
tk

vs
tvs m

N
N =/

 [Kč/t]  (9) 

 ( ) ( ) tvsntvstvs NNNC
//1/ ... ++=   [Kč/t]  (10) 

kde: Nvs  … náklady na vsázkovou komponentu [Kč/tav] 

 cvs …  cena vsázkové komponenty [Kč/kg] 

 mvs  …  hmotnost vsázkové komponenty vsazené do pece [kg/tav] 

 Nvs/t  … náklady na vsázkovou komponentu [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

 NCvs/t  … celkové náklady na vsázku vsazenou do pece [Kč/t] 

 N(1)vs/t  … náklady na první posuzovanou vsázkovou komponentu [Kč/t] 

 N(n)vs/t  … náklady na poslední posuzovanou vsázkovou komponentu [Kč/t] 

Kovové přísady tvoří skupinu přísad, které jsou do pece a následně do pánve přidávány 

v průběhu tavicího procesu. Jedná se o přísady určené k dezoxidaci a legování lázně.  

Do skupiny kovových přísad je možné zahrnout především různé druhy feroslitin (FeCr, 
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FeMo, FeSi, FeTi, FeNi, FeMn atd.), hliník apod. K určení nákladů na kovové přísady je 

nutná znalost ceny kovové komponenty a její hmotnost přidaná do pece. Kovové přísady tvoří 

druhou největší položku materiálových nákladů. Výpočet nákladů na kovové přísady  

se provádí analogicky dle (8), (9) a (10). 

Nekovové přísady představují skupinu struskotvorných přísad. Jedná se především o 

koks, kazivec a vápno. Mezi nekovové přísady se obecně též zahrnuje železná ruda sloužící 

k oxidaci lázně v EOP. K nákladovému hodnocení nekovových přísad je podobně jako u 

ostatních složek materiálových nákladů předpokládána znalost ceny a spotřebovaného 

množství nekovové přísady. Nekovové přísady zaujímají nejmenší podíl na materiálových 

nákladech výroby tekutého kovu. Výpočet nákladů na nekovové přísady se provádí 

analogicky dle (8), (9) a (10). 

5.3.4.2 Výpočet zpracovacích nákladů 

Druhou skupinou nákladů, kterou metoda při výrobě tekutého kovu sleduje, jsou 

zpracovací náklady. Ty se dle dosavadních zjištění podílí na výrobě tekutého kovu  

30 – 40 % z NVN. U zpracovacích nákladů jsou hodnoceny náklady na tavicí energii (např. 

elektrickou), náklady úměrné době tavby (osobní náklady, náklady na vyzdívku a výdusku 

pece atd.) a dále ostatní zpracovací náklady (náklady na měření teploty kovu, náklady na 

analýzy kovu a další). Zvláštním případem jsou u EOP náklady na grafitové elektrody, které 

vycházejí jak z doby tavby, tak ze spotřeby elektrické energie. 

Výpočet zpracovacích nákladů: 

 
tmttaktvptvvtontgetee NNNNNNNZN /////// ++++++=
 
[Kč/t] (11) 

kde: ZN  … zpracovací náklady [Kč/t] 

 Nee/t …  náklady na spotřebu elektrické energie [Kč/t] 

 Nge/t  …  náklady na spotřebu grafitových elektrod [Kč/t] 

 Nos/t … osobní náklady [Kč/t] 

 Nvv/t …  náklady na vyzdění víka [Kč/t] 

 Nvp/t  …  náklady na vyzdění (vydusání) pece [Kč/t] 

 Nak/t … náklady na analýzu kovu [Kč/t] 

 Nmt/t … náklady na měření teploty kovu [Kč/t] 

Následně jsou přiblíženy výpočty jednotlivých položek zpracovacích nákladů uvedených 

ve vztahu (11). Podobně jako v případě materiálových nákladů jsou nejprve stanoveny 
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náklady na tavbu [Kč/tav], které jsou následně přepočteny na zvolenou kalkulační jednici, 

kterou je opět tuna tekutého kovu [Kč/t]. 

Elektrická energie je v elektrických pecích spotřebovávána při tavení vsázky a přísad.  

Při stanovování nákladů na elektrickou energii se předpokládá znalost množství spotřebované 

elektrické energie a její ceny. Elektrická energie představuje největší nákladovou položku 

skupiny zpracovacích nákladů. 

Výpočet nákladů na spotřebu elektrické energie: 

 eeeeee scN *=   [Kč/tav]  (12) 

 
tk

ee

tee m

N
N =/

  [Kč/t]  (13) 

kde: Nee  … náklady na spotřebu elektrické energie [Kč/tav] 

 cee …  cena elektrické energie [Kč/kWh] 

 see  …  spotřeba elektrické energie [kWh/tav] 

 Nee/t  … náklady na spotřebu elektrické energie [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

Grafitové elektrody představují významný článek podílející se na ekonomii provozu při 

výrobě tekuté fáze na EOP. Vztah pro výpočet nákladů na spotřebu grafitových elektrod 

vychází z úvahy Ing. Hlíněného, z níž vyplývá, že spotřeba grafitových elektrod je dána z 1/3 

dobou tavby a ze 2/3 spotřebou elektrické energie [87]. Náklady na spotřebu grafitových 

elektrod se do kalkulačního vzorce výroby tekutého kovu zahrnují pouze u taveb vedených na 

EOP. 

Výpočet nákladů na spotřebu grafitových elektrod: 

 















+
















=

eec

gec

ee

tavc

gec

tavge s

s
s

t

s
tN *

3

2
**

3

1
*

 

 [Kč/tav]  (14)  

 
tk

ge

tge m

N
N =/   [Kč/t]  (15) 

kde: Nge  … náklady na spotřebu grafitových elektrod [Kč/tav] 

 ttav …  doba tavby [min/tav] 

 sgec …  celkové spotřeba grafitových elektrod [Kč/rok] 
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 ttavc  …  celková doba tavby (součet dob taveb za rok na posuzované peci 

neboli tak zvaný hrubý provozní čas – HPČ) [min/rok] 

 see  …  spotřeba elektrické energie [kWh/tav] 

 seec  …  celková spotřeba elektrické energie [kWh/rok] 

 Nge/t  … náklady na spotřebu grafitových elektrod [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

Osobní náklady představují mzdové náklady, kterými se pracovní osádka pece přímo 

podílí na výrobě tekutého kovu. Výpočet osobních nákladů vychází ze znalosti počtu členů 

pecní osádky, hrubé mzdy jednoho člena pecní osádky, aktuální sazby odvodů sociálního a 

zdravotního pojištění zaměstnavatele a doby tavby. Předpokladem pro stanovení osobních 

nákladů je výpočet tzv. sazby osobních nákladů (16). 

Výpočet sazby osobních nákladů: 

 
60

*)*( zpopo
on

onhm
s =  [Kč/min]  (16) 

kde: son  … sazba osobních nákladů [Kč/min] 

 hmpo …  hrubá mzda člena pecní osádky [Kč/hod] 

 npo …  počet členů pecní osádky se stejnou hrubou mzdou [-] 

 oz  …  odvody zaměstnavatele [-] 

Výpočet osobních nákladů: 

 

tavonon tsN *=   [Kč/tav]  (17) 

 
tk

on

ton m

N
N =/

  [Kč/t]  (18) 

kde: Non  … osobní náklady [Kč/tav] 

 son …  sazba osobních nákladů [Kč/min] 

 ttav  … doba tavby [min/tav] 

 Non/t  … osobní náklady [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

Vyzdění víka a pece představují další z položek, které nákladový model výroby tekutého 

kovu zahrnuje. Jejich začleněním do kalkulačního vzorce se model snaží nákladově vyjádřit 

jejich opotřebení. Vychází přitom především ze znalosti doby tavby, která při stanovování 
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nákladů na vyzdění hraje významnou roli, dále pak ze znalosti celkových nákladů na vyzdění 

za rok a celkové doby tavby za rok (HPČ). Náklady na vyzdění víka a pece posuzuje 

nákladový model pouze v případě tavení v EOP. V případě hodnocení tavby na EIP hodnotí 

model náklady na vydusání kelímku, které se stanoví analogicky dle rovnic (21) a (22). 

Výpočet nákladů na vyzdění víka: 

 








=

tavc

vvc

tavvv t

N
tN *

 

 [Kč/tav]  (19) 

 
tk

vv

tvv m

N
N =/

  [Kč/t]  (20) 

kde: Nvv  … náklady na vyzdění víka [Kč/tav] 

 ttav …  doba tavby [min/tav] 

 Nvvc  … celkové náklady na vyzdění víka [Kč/rok] 

 ttavc  … celková doba tavby (HPČ) [min/rok] 

 Nvv/t  … náklady na vyzdění víka [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

Výpočet nákladů na vyzdění pece: 

 








=

tavc

vpc

tavvp t

N
tN *   [Kč/tav]  (21) 

 
tk

vp

tvp m

N
N =/   [Kč/t]  (22) 

kde: Nvp  … náklady na vyzdění pece [Kč/tav] 

 ttav …  doba tavby [min/tav] 

 Nvpc  … celkové náklady na vyzdění pece [Kč/rok] 

 ttavc  … celková doba tavby (HPČ) [min/rok] 

 Nvp/t  … náklady na vyzdění pece [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

Analýza tekutého kovu je další z položek, kterou nákladový model v rámci zpracovacích 

nákladů hodnotí. Prostřednictvím těchto analýz je určováno chemické složení tekuté fáze, a to 

podle vyráběné jakosti 2krát i vícekrát za tavbu. U taveb vedených v EOP se obvykle 
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chemický rozbor provádí po natavení, oxidaci a před odpichem (výsledná analýza). V případě 

EIP jsou analýzy chemického složení méně časté (2krát za tavbu). Při kalkulaci nákladů na 

analýzu tekutého kovu metoda vychází ze znalosti přesného počtu analýz na tavbu a z ceny 

jedné analýzy. 

Výpočet nákladů na analýzu tekutého kovu: 

 

ananan ncN *=   [Kč/tav]  (23) 

 
tk

an
tan m

N
N =/

 [Kč/t]  (24) 

kde: Nan  … náklady na analýzu tekutého kovu [Kč/tav] 

 can …  cena analýzy [Kč/ks] 

 nan  … počet provedených analýz [ks/tav] 

 Nan /t  … náklady na analýzu tekutého kovu [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

Měření teploty tekutého kovu představuje poslední z obvykle posuzovaných položek 

popisovaného nákladového modelu. Teplota tekutého kovu v elektrických pecích se měří 

pomocí tzv. termočlánkových sond. Náklady na měření teploty oceli či litiny tedy vycházejí 

z počtu spotřebovaných sond a jejich ceny. 

Výpočet nákladů na měření teploty tekutého kovu: 

 

mtmtmt ncN *=   [Kč/tav]  (25) 

 
tk

ms
tmt m

N
N =/

 [Kč/t]  (26) 

kde: Nmt  … náklady na měření teploty tekutého kovu [Kč/tav] 

 cmt …  cena měření teploty (měřící sondy) [Kč/ks] 

 nmt  … počet měření teploty (spotřebovaných sond) [ks/tav] 

 Nmt /t  … náklady na měření teploty tekutého kovu [Kč/t] 

 mtk  …  hmotnost tekutého kovu vylitého z pece (kov na žlábku) [t/tav] 

Je vhodné připomenout, že některé sondy se mohou používat i vícekrát. To je pak třeba 

patřičně zohlednit při výpočtu. 

Podobně se budou stanovovat náklady, pokud se bude měřit aktivita kyslíku apod. 
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Do kalkulačního vzorce mohou být nad rámec uvedených položek zahrnuty např. některé 

z dalších energií spotřebovávaných při zpracovávání oceli (Ar, O2 atd.). Předpokladem však 

je, aby množství takto spotřebovaných energetických médií bylo slévárnou evidováno a pro 

účely analýzy následně zapsáno do elektronického formuláře pro sběr údajů o tavbách. 

Prostřednictvím nákladového modelu sestaveného způsobem uvedeným v kapitole 5.3.4 je 

například možné zjistit, kolik činí NVN výroby konkrétní jakosti kovu, jaký podíl z těchto 

nákladů tvoří vsázka, přísady, elektrická energie, grafitové elektrody atd. Na základě těchto 

informací obdržíme detailní přehled o nákladové náročnosti každé tavby. Konkrétní příklad 

kalkulace nákladů na tavbu je uveden v nákladovém modelu v příloze 3. Jak již bylo 

naznačeno, náklady v něm stanovené vycházejí ze skutečností získaných z výše uvedeného 

elektronického formuláře (viz 5.3.3, resp. příloha 2) a z cen jednotlivých komponent a energií. 

5.3.4.3 Automatizace stanovení nákladů u sestaveného modelu 

Po seznámení s hlavními oblastmi nákladového modelu a kalkulací jeho jednotlivých 

položek je stručně popsáno fungování modelu v praxi. Hlavní výhodou nákladového modelu 

je, že po správném nastavení v něm probíhají veškeré výpočty automaticky. 

Ve stručnosti lze říci, že postup při sestavování automatizovaného nákladového modelu  

ve slévárnách je následující: 

a) Na základě zadání vyplývajícího z předmětu šetření (viz 5.3.2) je pro slévárnu  

„na míru“ sestaven a naprogramován nákladový model, který je propojen s výše 

uvedeným formulářem pro sběr taveb (viz 5.3.3, resp. příloha 2). 

b) Veškeré výpočty a nastavení probíhají v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, kdy 

v prvním listu daného sešitu je umístěn formulář pro sběr údajů o tavbách  

(viz 5.3.3, resp. příloha 2) a v listu následujícím je naprogramován nákladový 

model (viz 5.3.4, resp. příloha 3). 

c) Naprogramovaný nákladový model (viz 5.3.4, resp. příloha 3) následně vyčísluje 

skutečné náklady na tavbu ihned po vyplnění vstupních dat do elektronického 

formuláře (viz 5.3.3, resp. příloha 2). 

Takovýto způsob hodnocení nákladů ve slévárně výrazně šetří práci i čas a umožňuje 

průběžné sledování a rozbor nákladů přímo na tavírně. Formulář propojený s nákladovým 

modelem je k dispozici na přiloženém DVD (příloha 13 – pro EOP, příloha 14 – pro EIP). 

Po vyčíslení veškerých nákladů souvisejících s výrobou tekutého kovu, jsou oceněné 

tavby z posuzovaného výběrového souboru rozděleny do dílčích výběrových souborů. 



57 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

5.3.5 Rozdělení taveb do dílčích výběrových souborů 

Důležitým krokem předcházejícím statistické analýze je rozdělení nákladově oceněných 

taveb do dílčích výběrových souborů tak, jak bylo naznačeno v předmětu šetření (viz 5.3.2). 

Důvodem takového dělení je skutečnost, že vyvíjená metoda klade důraz na to, aby jednotlivé 

soubory taveb byly mezi sebou porovnávány za přísně srovnatelných podmínek. Pokud 

chceme například zjistit, zda existují rozdíly v práci tavičů (nákladové, technologické či 

z hlediska variability), rozdělíme si hodnocený soubor taveb do skupin dle tavičů. Zároveň 

dbáme na to, aby se jednalo o tavby ze stejné pece, stejné jakosti tekutého kovu atd. Jinými 

slovy, aby při statistické analýze byly mezi sebou porovnávány soubory co nejvíce 

srovnatelné. Ideální příklad posouzení dvou dílčích výběrových souborů taveb za přísně 

srovnatelných podmínek je uveden na obr. 9. 

 

Obr. 9: Příklad posouzení dvou dílčích výběrových souborů taveb za přísně  
srovnatelných podmínek  

Kritérií, podle kterých lze tavby ve slévárnách posuzovat, je celá řada. Je vždy na 

řešitelském kolektivu aby rozhodl, které z nich jsou v daných podmínkách významné, a do 

porovnání je zahrnul. 

Ukázky rozdělení výběrového souboru taveb do dílčích výběrových souborů jsou na 

konkrétních příkladech uvedeny v příloze 4. V prvním příkladě je posuzován soubor 205 taveb 

oceli 422712, které byly taveny ve dvou různých EOP. Uvedené tavby byly sázeny různým 

počtem sázecích košů, měly různou dobu prostoje před zahájením tavby a byly taveny dvěma 

různými taviči. Z příkladu je zřejmé, že teprve po detailním rozdělení taveb jsou mezi sebou 

za srovnatelných podmínek posuzovány dílčí výběrové soubory taviče A a taviče B, které jsou 

zároveň taveny na stejné peci, sázeny stejným počtem sázecích košů a které mají přibližně 



58 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

stejnou dobu prostoje před tavbou. V rámci druhého příkladu, uvedeného v příloze 4, je 

proveden detailní rozbor souboru 160 taveb oceli GS-34CrMo4, které byly taveny na stejné 

EOP. Tavby tohoto souboru byly taveny v různém pořadí na směně, byly sázeny různým 

počtem sázecích košů a prováděli je dva různí taviči. Teprve po rozdělení uvedeného souboru 

taveb mohou být mezi sebou za srovnatelných podmínek posouzeny dílčí výběrové soubory 

taviče A a taviče B obsahující tavby, které jsou taveny ve stejném pořadí na směně a zároveň 

jsou sázeny totožným počtem sázecích košů. 

Ve spojitosti s uvedenými příklady je vhodné připomenout, že pro provedení objektivní 

statistické analýzy by měly dílčí výběrové soubory obsahovat alespoň 20 – 30 hodnot. 

Dosažení tohoto počtu taveb v dílčích souborech však praktické podmínky ve slévárnách vždy 

neumožňují. Může to být dáno několika skutečnostmi např. nízký počet poskytnutých taveb, 

vysoký počet faktorů, podle kterých je nutné soubor členit apod. Z tohoto důvodu jsou 

v rámci komplexní technicko-ekonomické analýzy v některých případech posuzovány soubory 

obsahující méně než 20 – 30 taveb. Nikdy však nejsou hodnoceny soubory obsahující méně 

než 10 hodnot. Výjimku tvoří úvodní nákladová analýza, v rámci které bylo mnohdy nutné 

vycházet z ještě nižšího počtu hodnot. Podrobněji viz kapitola 6. 

V dalším kroku technicko-ekonomické analýzy následuje statistické posouzení dílčích 

výběrových souborů taveb. 

5.3.6 Statistická analýza 

Statistická analýza představuje stěžejní část technicko-ekonomické analýzy, 

prostřednictvím které jsou podrobně hodnoceny veškeré výstupy nákladového modelu a 

vybrané technologické ukazatele sledované v elektronickém formuláři pro sběr údajů o 

tavbách. O přínosech využití metod statistické analýzy hovoří např. [63, 64]. V rámci této 

metody jsou nástroje statistické analýzy postupně aplikovány v šesti základních krocích. 

Nejprve jsou tavby v dílčích výběrových souborech analyzovány z hlediska odlehlých hodnot. 

Druhým krokem statistické analýzy je testování normality. Poté následuje výpočet základních 

statistických charakteristik posuzovaných souborů taveb. Čtvrtým krokem je grafické 

hodnocení dílčích výběrových souborů. Po grafickém hodnocení následuje posouzení 

statistické významnosti rozdílů mezi středními hodnotami hodnocených souborů taveb. 

Posledním, šestým bodem vyvíjené statistické analýzy je výběr a výpočet statistických závislostí. 

Jednotlivé kroky statistické analýzy jsou podobně jako v předchozích kapitolách 

demonstrovány na konkrétních příkladech. Je však vhodné zmínit, že ukázky uvedené v této 

kapitole přímo nenavazují na příklady popisované v kapitolách 5.3.1 – 5.3.5. Pro úplnost je 



59 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

rovněž potřeba uvést, že v rámci technicko-ekonomické analýzy je při zpracovávání 

jednotlivých kroků statistické analýzy využíván statistický software Minitab. Při sestavování 

vhodné metody statistického hodnocení byly vyjma skutečností uvedených v kapitole 2.4 

aplikovány poznatky především z následujících publikací [9, 10, 12, 16, 17, 18]. 

5.3.6.1 Testování odlehlých hodnot 

K identifikaci odlehlých hodnot metoda využívá krabicového diagramu, tzv. boxplotu. 

Prostřednictvím boxplotu je možné zjistit, zda mezi posuzovanou skupinou taveb existuje 

taková, která se svými parametry výrazněji odlišuje od ostatních. V případě nalezení takových 

taveb (obr. 10a), jsou odlehlé hodnoty pro další statistické hodnocení ze souboru vyloučeny 

(obr. 10b), aby nedošlo ke zkreslení výsledků statistické analýzy. Po identifikaci odlehlých 

hodnot následuje podnět k hledání příčin těchto „podezřelých“ hodnot. 

Vyjma odlehlých hodnot je možné z boxplotu vyčíst: 

� minimální hodnotu souboru – Xmin; 

� maximální hodnotu souboru – Xmax; 

� první kvartil – Q1 … (25 % hodnot souboru je menší nebo rovno této hodnotě); 

� třetí kvartil – Q3 … (75 % hodnot souboru je menší nebo rovno této hodnotě); 

� medián – Me … (50 % hodnot souboru je menší, větší nebo rovno této hodnotě). 

Tavič BTavič A

17000

16000

15000

14000

13000

12000

11000

10000

9000

8000

N
eú

pl
né

 v
la

st
ní

 n
ák

la
dy

 [
K

č/
t]

Boxplot NVN,
5t EOP, ocel 422712, 1 koš, taviči

 
Tavič BTavič A

12500

12000

11500

11000

10500

10000

9500

9000

8500

N
eú

pl
né

 v
la

st
ní

 n
ák

la
dy

 [
K

č/
t]

Boxplot NVN,
5t EOP, ocel 422712, 1 koš, taviči

 

Obr. 10a: Boxploty s OH*       Obr. 10b: Boxploty po odstranění OH* 

* … odlehlé hodnoty 

Z příkladu uvedeného na obrázcích 10a a 10b je zřejmé, kolik z 11 taveb taviče A  

a 27 taveb taviče B bylo při posuzování mediánu u NVN odlehlých. V případě obou tavičů 

byly hodnoceny tavby oceli 422712, které byly taveny na stejné 5t EOP a byly sázeny jedním 

sázecím košem. Z obr. 10a vyplývá, že tavič A měl mezi posuzovanými tavbami jednu 

„dražší tavbu“, kterou boxplot identifikoval jako odlehlou. Naproti tomu u taviče B byly 

identifikovány dvě odlehlé tavby, které měly oproti ostatním posuzovaným tavbám vyšší 

Xmin 

Xmax 
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NVN. Na obr. 10b jsou následně patrné krabicové diagramy taviče A a taviče B po odstranění 

odlehlých hodnot. 

Odstraňování odlehlých hodnot z posuzovaného souboru se neprovádí v případě úvodní 

nákladové analýzy. Důvodem je skutečnost, že při hodnocení menšího počtu taveb nevíme, 

zda se jedná opravdu o odlehlé hodnoty, nebo zda tavby dosahují takových hodnot standardně. 

Po testu odlehlých hodnot následuje testování normality hodnot výběrového souboru. 

5.3.6.2 Testování normality 

Testování normality neboli test shody empirického rozdělení s rozdělením teoretickým 

vychází z testování hypotéz. Při testování normality metoda hodnotí, zda rozložení hodnot 

daného výběrového souboru je normální (dáno průběhem Gaussovy křivky) či nikoliv. 

V závislosti na tom, jak četný posuzujeme výběrový soubor, je k testování hypotéz zvolen 

buď Ryan – Joiner test (určen pro početně malé soubory 3 ≤ n ≤ 50) či Anderson – Darling 

test (určen pro početně rozsáhlejší soubory). Vyjma uvedených testů existují k posuzování 

normality rovněž další obdobné testy, které však námi používaný software nezahrnuje (např. 

Shapiro-Wilk test). 

Pro testování normality jsou formulovány následující hypotézy: 

H0: data pochází ze souboru taveb s normálním rozdělením; 

HA: data pochází ze souboru taveb s jiným než normálním rozdělením. 

Kritériem, na základě kterého se metoda při testování hypotéz v programu Minitab 

rozhoduje ve prospěch H0 nebo HA, je tzv. p-hodnota (viz 2.4.2.3) na zvolené hladině 

významnosti α. V rámci technicko-ekonomické analýzy je ve všech případech testování 

hypotéz zvolena jednotná hladina významnosti ve výši 5 % (α = 0,05). Pokud: 

� p ≤ 0,05 => zamítáme H0 a přijímáme HA => s 95% pravděpodobností je možné 

konstatovat, že data nemají normální rozdělení (obr. 11b); 

� p > 0,05 => nezamítáme H0 => s 95% pravděpodobností je možné konstatovat, že 

data mají normální rozdělení (obr. 11a). 

Stanovení p-hodnoty je v případě testování normality v programu Minitab doprovázeno 

tzv. normálním pravděpodobnostním grafem (obr. 11a, obr. 11b), který umožňuje opticky 

posoudit vzdálenosti mezi empirickými hodnotami a vynesenou křivkou. Tyto vzdálenosti se 

nazývají rezidua. Obecně platí, že čím blíže jsou naměřené hodnoty umístěny k dané křivce, 

tím pravděpodobněji se jedná o normální rozdělení. Abychom se však vyhnuli subjektivnímu 

rozhodování, lze tuto skutečnost s jistotou potvrdit až na základě stanovené p-hodnoty. 
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 Obr. 11a: Pravděpodobnostní graf NVN, Obr. 11b: Pravděpodobnostní graf NVN, 
  tavič A   tavič B 

Při posouzení stejných souborů taveb jako při testování odlehlých hodnot docházíme ke 

zjištění, že nákladově oceněné tavby taviče A (obr. 11a) vykazují normální rozdělení. Naopak 

v případě taviče B (obr. 11b) NVN nepocházejí ze souboru taveb s normálním rozdělením. 

Rozhodnutí o normalitě posuzovaných dat je důležité v dalších krocích statistického 

hodnocení, například při práci se středními hodnotami (viz 5.3.6.3 a 5.3.6.5). 

V případě, že data: 

� mají normální rozdělení => při hodnocení středních hodnot dílčích výběrových 

souborů taveb pracujeme s aritmetickými průměry; 

� nemají normální rozdělení => při hodnocení středních hodnot dílčích výběrových 

souborů taveb pracujeme s mediány. 

Normální rozdělení dat je rovněž předpokladem pro posouzení statistických závislostí  

(viz 5.3.6.6). 

Po posouzení normality daného souboru taveb následuje třetí krok analýzy, kterým je 

výpočet základních statistických charakteristik. 

5.3.6.3 Výpočet základních statistických charakteristik 

Po odstranění odlehlých hodnot a otestování normality jsou v rámci technicko-ekonomické 

analýzy pro každý posuzovaný soubor taveb stanovovány následující statistické charakteristiky: 

a) minimální a maximální hodnota výběrového souboru; 

b) střední hodnoty: 

� aritmetický průměr; 

� medián. 

 

p > 0,05 
Tzn. data mají 

normální rozdělení 

p ≤ 0,05 
Tzn. data nemají 

normální rozdělení 
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c) ukazatelé variability: 

� rozptyl; 

� směrodatná odchylka; 

� variační rozpětí; 

� variační koeficient. 

d) horní a dolní mez intervalů spolehlivosti středních hodnot. 

Prostřednictvím uvedených charakteristik jsou mezi sebou dílčí výběrové soubory 

následně detailně porovnány. Např. v tab. 5 a tab. 6 jsou za přísně srovnatelných podmínek 

porovnávány NVN na výrobu oceli GS-34CrMo4 mezi tavičem A (39 taveb) a tavičem B  

(37 taveb). Tavby obou tavičů byly taveny na stejné EOP (5 t). Zároveň se jednalo o první 

tavby na směně, které byly sázeny jedním sázecím košem. 

Tab. 5: Základní statistické charakteristiky dílčích výběrových souborů NVN taviče A a taviče B 

 

 

 

 

Tab. 6: Intervaly spolehlivosti středních hodnot NVN taviče A a taviče B 
 

 

 

 

 

 

Charakteristiky dílčích souborů taveb jsou doplňovány o podrobné grafické hodnocení, 

které je popsáno v následující kapitole. 

  Střední hodnoty Ukazatele variability 

 Výběrový 
soubor taveb 

Počet  
Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

Aritmetický 
průměr 

Medián 
Směrodatná 

odchylka 
Variační 
rozpětí 

Variační 
koeficient 

 Jednotky [-] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [%] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tavič A (NR) 39 12 737 16 119 14 235 14 139 798 3 381 5,60 
2 Tavič B (NR) 37 13 035 16 925 14 485 14 349 852 3 890 5,89 

 
 Intervaly spolehlivosti  

aritmetických průměrů 
Intervaly spolehlivosti 

mediánů 

 Výběrový 
soubor taveb 

Počet Dolní mez Horní mez Dolní mez Horní mez 

 Jednotky [-] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 

1 Tavič A (NR) 39 13977 14494 13914 14680 
2 Tavič B (NR) 37 14201 14769 14028 14862 

Porovnáváme výběrové soubory nákladově 
oceněných taveb Taviče A a Taviče B, 

které v tomto případě mají normální 
rozdělení (NR). 

 

Posuzujeme 39 taveb 
Taviče A a 37 taveb 

Taviče B. 
 

Posuzované výběrové soubory 
mají tyto Minimální a 

Maximální hodnoty NVN. 

 

NVN Taviče A jsou v 
průměru o 250 Kč/t 

tekutého kovu nižší, 
než je tomu u Taviče B. 

 

V případě, že by výběrový soubor 
neměl normální rozdělení, k hodno-
cení NVN bychom použili Medián. 

 

V rámci statistické 
analýzy jsou rovněž 

hodnoceny tyto 
ukazatelé variability. 

V případě, že výběrový soubor 
nemá normální rozdělení, 

pracujeme s intervaly 
spolehlivosti mediánu. 

 

NVN Taviče A se s 95% pravděpodobností 
pohybují v intervalu 13 977 – 14 497 Kč/t. 

NVN Taviče B se s 95% pravděpodobností 
pohybují v intervalu 14 201 – 14 769 Kč/t. 
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5.3.6.4 Grafické hodnocení 

Pro účely technicko-ekonomické analýzy jsou ke grafickému hodnocení dílčích souborů 

taveb využívány: 

a) Boxploty (viz 5.3.6.1); 

b) Pravděpodobnostní grafy (viz 5.3.6.2); 

c) Histogramy četnosti; 

d) Intervaly spolehlivosti. 

Prostřednictvím histogramu četnosti metoda opticky posuzuje rozložení dat v daném 

souboru. V návaznosti na příklad uvedený v tab. 5 konkrétně sledujeme rozložení nákladově 

oceněných taveb taviče A (obr. 12a) a taviče B (obr. 12b). 
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Obr. 12a: Histogram četnosti NVN, tavič A Obr. 12b: Histogram četnosti NVN, tavič B 

Z obr. 12a je patrné, že tavby taviče A se z hlediska NVN pohybují od 12 500 Kč/t do  

16 000 Kč/t. Nejvíce taveb taviče A (13) je oceněno na cca 14 000 Kč/t. Oproti taviči B má 

tavič A jednu tavbu umístěnu v levé části histogramu – 12 500 Kč/t. Tavby taviče B  

(obr. 12b) jsou oceněny v intervalu 13 000 – 16 000 Kč/t, přičemž jedna „dražší“ tavba tohoto 

taviče (17 000 Kč/t) se nachází v pravé části histogramu. Nejvíce taveb (13) taviče B je 

podobně jako u taviče A oceněno na cca 14 000 Kč/t. 

Jak již bylo naznačeno v kapitole 2.4.2.2.1, histogramy četnosti umožňují také identifikaci 

odlehlých hodnot a posouzení normality. K těmto operacím však metoda využívá již výše 

zmiňované nástroje uvedené v kapitolách 5.3.6.1 a 5.3.6.2. 

Dále používaným grafickým nástrojem jsou intervaly spolehlivosti středních hodnot.  

Pomocí intervalů spolehlivosti středních hodnot uvedených na obr. 13 např. zjišťujeme,  

v jakém intervalu by se s 95% pravděpodobností pohybovaly NVN výroby oceli GS-34CrMo4 

(tavené na EOP, v pořadí první na směně, sázené jedním košem) taviče A a taviče B, 
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kdybychom ze základního výběrového souboru taveb pro analýzu náhodným výběrem použili 

jiný výběrový soubor o obdobném rozsahu taveb. 
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Obr. 13: Intervaly spolehlivosti aritmetických průměrů NVN taviče A a taviče B 

Obr. 13 pouze dokresluje skutečnosti prezentované již v tab. 6, kdy graficky posuzuje 

horní a dolní meze intervalů spolehlivosti aritmetických průměrů taviče A a taviče B. Je tedy 

zřejmé, že interval spolehlivosti průměrných NVN taviče A se s 95 % pravděpodobností 

pohybuje v nižším nákladovém pásmu než v případě taviče B. 

V následující kapitole je hodnocena statistická významnost rozdílu mezi středními 

hodnotami posuzovaných souborů taveb. 

5.3.6.5 Posouzení statistické významnosti rozdílů mezi středními hodnotami 

S využitím výše uvedených statistických charakteristik lze s pomocí vyvinuté metody 

jednotlivé dílčí výběrové soubory mezi sebou kvalifikovaně porovnat. Důraz je kladen 

především na zjištěné rozdíly mezi středními hodnotami porovnávaných souborů a jejich 

variabilitu. V běžné praxi se setkáváme s případy, kdy jsou mezi sebou porovnány průměrné 

náklady dvou výběrových souborů. Zjištěný rozdíl mezi nimi činí například 300 Kč/t tekutého 

kovu. Tímto konstatováním však mnohdy řada hodnocení končí. Uvedený přístup není zcela 

ideální a může být doslovně zavádějící. 

K hodnocení významnosti rozdílu mezi středními hodnotami porovnávaných souborů 

metoda využívá testování hypotéz, a to prostřednictvím dvou testů: 

a) Dvouvýběrový t-test (porovnává aritmetické průměry dvou dílčích výběrových 

souborů) – používáme v případě normálního rozdělení dat (ověřeno dle 5.3.6.2); 

b) Wilcoxon test (porovnává mediány dvou dílčích výběrových souborů dat) – 

používáme v případě, kdy data nemají normální rozdělení (ověřeno dle 5.3.6.2). 

Dvouvýběrovému t-testu (v Minitabu označován jako 2t-test) obvykle předchází F-test, 

který porovnává statistickou významnost mezi rozptyly hodnocených souborů taveb. 
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Pro hodnocení významnosti rozdílu mezi dvěma středními hodnotami jsou formulovány 

následující hypotézy: 

H0: mezi středními hodnotami dvou dílčích výběrových souborů taveb neexistuje 

statisticky významný rozdíl; 

HA: mezi středními hodnotami dvou dílčích výběrových souborů taveb existuje 

statisticky významný rozdíl. 

Podobně jako v předchozím případě testování (viz 5.3.6.2) platí stejná rozhodovací kritéria: 

� p ≤ 0,05 => zamítáme Ho a přijímáme HA => s 95% pravděpodobností je možné 

konstatovat, že mezi středními hodnotami existuje statisticky významný rozdíl; 

� p > 0,05 => nezamítáme Ho => s 95% pravděpodobností je možné konstatovat, že 

mezi středními hodnotami neexistuje statisticky významný rozdíl. 

Příklad porovnání statistické významnosti rozdílu mezi aritmetickými průměry NVN 

taviče A a taviče B, který vychází z údajů tab. 5, je uveden v tab. 7. 

Tab. 7: Statistická významnost rozdílu mezi aritmetickými průměry NVN taviče A a taviče B 

 

 

 

 

 

Je tedy zřejmé, že teprve až na základě výsledků výše uvedených testů je možné objektivně 

konstatovat, zda mezi středními hodnotami posuzovaných souborů existuje či neexistuje 

statisticky významný rozdíl (tzn. rozdíl, který není dán dílem náhody – respektive vysoké 

variability). 

Pokud by byl mezi středními hodnotami porovnávaných souborů zjištěn statisticky 

významný rozdíl, vzniká podnět k dílčímu prošetření této skutečnosti. Příčiny zjištěného 

1) NVN 

Srovnání Tavič Rozdělení Aritmetický průměr F-test 2t-test Wilcoxon test Hodnocení 

 
 

1 
A NR 14 235 Kč/t 

P=0,685 P=0,192 - 

Mezi průměrnými 
NVN taviče A a 

taviče B neexistuje 
statisticky 

významný rozdíl. 
B NR 14 485 Kč/t 

Výběrové soubory 
obou tavičů v tomto 

případě mají 
normální rozdělení. 

Testujeme, zda zjištěný 
rozdíl mezi průměrnými 
NVN obou tavičů ve výši 
250 Kč/t je statisticky 
významný či nikoliv. 

P > 0,05 =>  
F-test nám říká, že  

z hlediska variability 
se soubory neliší. 

 p > 0,05 =>  
2t-test nám říká, že  

z hlediska aritmetických 
průměrů se soubory neliší. 
 

V případě, kdy by soubory 
neměly normální rozdělení, 

prostřednictvím Wilcoxonova 
testu by se mezi sebou 
posuzovaly mediány. 

Na základě provedených  
testů můžeme konstatovat, že 
mezi porovnávanými soubory 

nebyl zjištěn statisticky 
významný rozdíl (ani z  
hlediska variability ani z  

hlediska rozdílu mezi průměry). 
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rozdílu hledáme v jednotlivých položkách kalkulačního vzorce. Obdobným způsobem 

z „principu opatrnosti“ obvykle postupujeme i v případě, kdy mezi porovnávanými 

výběrovými soubory nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. 

Posledním krokem statistické analýzy je hledání závislostí mezi vybranými proměnnými. 

5.3.6.6 Výběr a výpočet statistických závislostí 

V rámci technicko-ekonomické analýzy jsou mezi vybranými nákladovými a naturálními 

ukazateli rovněž posuzovány závislosti, a to především z hlediska míry (korelační analýza) a 

tvaru dané závislosti (regresní analýza). Sledují se vazby mezi závisle proměnnou Y a 

vybranými nezávisle proměnnými X. Metoda v tavicím procesu obvykle hledá vztahy: 

a) mezi proměnnými, kde se závislosti dají očekávat: 

� závislost NVN (Y) na MN (X); 

� závislost NVN (Y) na ZN (X) – obr. 14a; 

� závislost ZN (Y) na spotřebě elektrické energie (X) – obr. 14b; 

� závislost ZN (Y) na době tavby (X); 

� závislost spotřeby elektrické energie (Y) na době tavení (X); 

� apod. 

b) mezi proměnnými, kde se závislosti v prvním přiblížení předpokládat nemusejí: 

� závislost NVN (Y) na jednotlivých dnech v týdnu (X); 

� závislost ZN (Y) na tavičích (X); 

� apod. 

Míra sledované závislosti je v námi používaném statistickém softwaru určována pomocí 

tzv. koeficientu determinace (v případě lineární závislosti) a indexu determinace (v případě 

nelineární závislosti). V obou případech jej Minitab označuje jako R-sq a může nabývat 

hodnot od 0 do 1. Čím více se hodnota R-sq blíží 1, tím se jedná o těsnější závislost. Naopak 

čím více se hodnota R-sq blíží 0, tím je sledovaná závislost volnější. Po vynásobení stem nám 

tento ukazatel říká, jakou část variability sledovaných hodnot je možné vysvětlit zvoleným 

modelem. Odmocněním R-sq následně získáme koeficient korelace (resp. index korelace). 

O tom, zda se mezi posuzovanými faktory skutečně jedná o závislost či nikoliv se opět 

rozhodujeme teprve až na základě objektivního testování. 

Pro účely posouzení závislosti mezi Y a X jsou formulovány následující hypotézy: 

H0: mezi posuzovanými ukazateli Y a X neexistuje závislost; 

HA: mezi posuzovanými ukazateli Y a X existuje závislost. 
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Princip testování je obdobný jako v kapitole 5.3.6.2. Opět platí, že pokud: 

� p ≤ 0,05 => zamítáme Ho a přijímáme HA => s 95% pravděpodobností je možné 

konstatovat, že mezi ukazateli Y a X existuje závislost; 

� p > 0,05 => nezamítáme Ho => s 95% pravděpodobností je možné konstatovat, že 

mezi ukazateli Y a X neexistuje závislost. 

V případě, že je mezi zkoumanými proměnnými zjištěna závislost, popisujeme její tvar 

pomocí rovnice dané regresní funkce. Po R-sq a p-hodnotě představuje rovnice regresní 

funkce třetí ukazatel, který je při analýze statistických závislostí v rámci této metody 

aplikován. K posouzení tvaru dané závislosti Minitab využívá tři základní typy regresní 

funkce, a to lineární, kvadratickou a kubickou. 

Předpokladem pro provedení objektivní korelační a regresní analýzy je normální rozdělení 

posuzovaných hodnot – ověřeno druhým krokem statistické analýzy (viz 5.3.6.2). Konkrétní 

příklad hledání závislostí mezi vybranými ukazateli je uveden na obr.14a a obr. 14b. 
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Obr. 14a: Závislost NVN na zpracovacích  Obr. 14b: Závislost zpracovacích nákladů 
nákladech, tavič A   na spotřebě elektrické energie, tavič A 

Z obr. 14a vyplývá, že mezi NVN a zpracovacími náklady taviče A existuje lineární 

závislost. Tuto skutečnost dokládají hodnoty koeficientu determinace R-sq a p-hodnoty. 

Můžeme tedy konstatovat, že zpracovací náklady ovlivňují výši NVN. Získaná regresní funkce 

vyjadřuje 88,5 % variability NVN. Tvar dané závislosti je popsán uvedenou rovnicí regresní 

funkce. Při posuzování závislosti zpracovacích nákladů na spotřebě elektrické energie  

taviče A (obr. 14b) jsme na základě R-sq a p-hodnoty došli k obdobným závěrům jako 

v předchozím případě. Je tedy zřejmé, že množství spotřebované energie významně ovlivňuje 

výši zpracovacích nákladů, a to z 88,8 %. Rovnice dané regresní funkce je uvedena na obr. 14b. 

Po dokončení statistické analýzy následuje podrobné hodnocení veškerých výsledků 

vyplývajících z doposud provedených kroků technicko-ekonomické analýzy. 

R-sq = 0,888 
P-hodnota = 0,000 

R-sq = 0,885 
P-hodnota = 0,000 
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5.3.7 Hodnocení výsledků technicko-ekonomické analýzy 

V prvním kroku hodnocení jsou posuzovány veškeré zjištěné skutečnosti o dílčích 

souborech taveb. Ať už se jedná o: 

� základní statistické ukazatele; 

� grafické hodnocení; 

� statistickou významnost rozdílů mezi středními hodnotami; 

� závislosti. 

V dalším kroku pátráme po příčinách zjištěných skutečností: 

� pokud je mezi výběrovými soubory zjištěn rozdíl v NVN výroby tekutého kovu 

(což je první kritérium, které hodnotíme), hledáme čím je způsoben; 

a) nejprve nahlížíme do materiálových nákladů (do jednotlivých komponent 

vsázky a přísad); 

b) následuje pohled do skupiny zpracovacích nákladů (náklady na spotřebu 

elektrické energie, náklady na grafitové elektrody, osobní náklady, náklady 

na vyzdění (vydusání) pece a víka, náklady na měření analýzy kovu, 

náklady na měření teploty tekutého kovu). 

Konkrétní postup při hledání příčin rozdílných nákladů mezi dílčími soubory taveb 

(s využitím p-hodnoty) je popsán vývojovým diagramem vedeným v příloze 5. 

Zmíněný postup je veden až do vytýčení konkrétních problémů, které je třeba řešit. Např.: 

� optimalizace skladby vsázky a přísad;  

� posouzení vlivu různých energetických režimů; 

� optimalizace pracovních postupů; 

� zajištění standardizace průběhu tavby; 

� apod. 

Osmým krokem analýzy je návrh dalšího postupu. 

5.3.8 Návrh dalšího postupu 

Po provedení komplexní technicko-ekonomické analýzy se veškerá zjištění koncentrují a 

snažíme se často se specialisty z oblasti metalurgie, energetiky a žáruvzdorných materiálů 

konkretizovat adresná doporučení, která přinesou nákladový efekt. 

Teprve poté je technicko-ekonomická analýza uzavřena. 
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5.3.9 Závěr technicko-ekonomické analýzy 

Komplexní technicko-ekonomická analýza je obvykle zakončena závěrečnou zprávou – 

např. [65, 66], ve které jsou detailně popsána veškerá významná zjištění, která byla v průběhu 

analýzy odhalena. Zpráva rovněž obsahuje návrhy a doporučení jak zjištěné problémy 

eliminovat (odstraňovat) a přispět tak k redukci nákladů ve slévárně. 

Po podrobném představení vyvinuté metody následuje vymezení technicko-ekonomické 

analýzy vůči stávajícím přístupům v oblasti nákladovosti výroby tekutého kovu. 

5.4 Porovnání metody technicko-ekonomické analýzy se stávajícími přístupy 
v  oblasti nákladového hodnocení výroby tekutého kovu 

Již prakticky od 60. let minulého století jsou průběžně vyvíjeny vhodné přístupy 

k hodnocení nákladovosti výroby tekutého kovu. Nově vyvíjená metoda technicko-ekonomické 

analýzy navazuje na dřívější práce z této oblasti, které však do značné míry rozšiřuje a 

zpřesňuje. Rozšíření a zpřesnění je dáno zejména aplikací nových přístupů a využíváním 

moderních nástrojů, a to především z oblastí výpočetní techniky a statistiky. Komplexní 

metoda, vyvíjená v rámci této práce, sjednocuje veškeré používané přístupy do jasně 

definovaného postupu o několika krocích. Komplexnost metody spočívá ve vhodném 

uspořádání dříve ověřených přístupů v kombinaci s aplikací moderních nástrojů z výše 

uvedených oborů. 

Mezi starší práce, ze kterých metoda částečně vychází, je možné uvést například [42, 43, 

44]. Autoři těchto příspěvků ze 70. let představují způsob zjišťování ÚVN elektrooceli 

s použitím matematických modelů. Následně se zaměřují na detailní rozbor takto získaných 

nákladů. Z novějších publikací, které se zabývají nákladovostí tekutého kovu, je možné zmínit 

například již výše uvedené projekty I. – VI. [19, 20, 21, 22, 23, 24]. V rámci těchto prací byla 

v oblasti výroby tekutého kovu úspěšně ověřena metoda kalkulace NVN. K hodnocení 

výstupů kalkulace NVN začaly být v těchto projektech částečně využívány základní 

statistické ukazatele. 

Z důvodu jednoznačného definování rozsahu a zaměření nově vyvíjené metody jsou 

v rámci této kapitoly stručně vymezeny hlavní odlišnosti mezi metodou technicko-ekonomické 

analýzy a původními přístupy výše uvedených prací. Posouzení hlavních odlišností (příloha 6) 

spočívá především ve srovnání způsobu nákladového hodnocení výroby tekutého kovu, a to 

z hlediska sběru dat potřebných pro nákladovou analýzu, zvolené kalkulace pro sestavení 

nákladového modelu a použitých nástrojů statistické analýzy. V rámci přílohy 6 jsou rovněž 

vymezeny hlavní cíle každé z metod. 
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Jelikož rozsah tabulky v příloze 6 neumožňuje detailní porovnání všech odlišností mezi 

jednotlivými metodami, jsou některé další rozdíly v přístupech zmíněných metod pro úplnost 

podrobněji charakterizovány dále v textu. 

Nejprve jsou přiblíženy přístupy nákladového hodnocení výroby tekutého kovu ze 70. let. 

5.4.1 Přístupy ze 70. let 

 Z [42, 43, 44] vyplývá, že posuzovaná metoda, zaměřená především na zjišťování ÚVN 

výroby elektrooceli, byla realizována ve čtyřech základních fázích (1. zjišťování dat 

v konkrétních podmínkách podniku, 2. vypracování matematického modelu výpočtu ÚVN,  

3. návrhy výsledných nákladových sestav tak, aby byly splněny požadavky, které se od 

navržené metody očekávají, 4. ověření funkcí systému a použití obdržených výsledků pro 

potřeby podniku). Z těchto publikací je dále zřejmé, že sběr dat probíhal poloautomatickým 

způsobem, a to kombinací údajů z tzv. automatických registračních ústředen a tavebních listů. 

Jak je uvedeno v příloze 6, hlavním cílem přístupů ze 70. let bylo vyvinutí vhodné metody pro 

nákladové hodnocení konkrétní tavby elektrooceli na bázi kalkulace ÚVN. Autoři rovněž 

uvádějí, že mimo stanovení ÚVN výroby elektrooceli měla metoda za úkol detailní rozbor 

dosažených vlastních nákladů konkrétní tavby. V rámci popisované metody nebyl pro 

posouzení výstupů nákladového hodnocení použit žádný z nástrojů statistické analýzy dat. 

Následuje popis přístupů aplikovaných v projektech I. – VI. 

5.4.2 Přístupy projektů I. – VI. 

Přístupy použité k nákladovému hodnocení výroby tekutého kovu v projektech I. – VI. 

[19, 20, 21, 22, 23, 24] se liší v závislosti na tom, co bylo hlavním úkolem konkrétního 

projektu (viz 3.2.1.2). Nicméně obecně lze konstatovat, že v rámci každého z nich byly 

realizovány následující čtyři základní operace (1. získání dat pro provedení nákladové 

analýzy v dané slévárně, 2. návrh nákladového modelu na bázi kalkulace NVN a jeho ověření, 

3. výběr a výpočet základních statistických ukazatelů ze získaných údajů,  

4. shrnutí výsledků a návrh dalšího postupu). Jak je uvedeno příloze 6, podstatou těchto 

projektů bylo zejména nákladové posouzení výrobních způsobů ocelí, LLG a LKG na EOP, 

EIP a KP, a to mezi jednotlivými slévárnami. Vyjma tohoto hlavního zaměření se práce 

rovněž zabývaly průběžným sledováním nákladů. Údaje o tavbách (u EOP, EIP) resp. 

kampaních (u KP) byly v případě projektů I. – VI. získávány z tavebních listů. Nákladový 

model byl sestaven na základě kalkulace NVN. Princip této kalkulační metody je podrobně 

popsán např. v ekonomické části [1]. V rámci projektů I. – VI. byla kalkulace NVN v oblasti 
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výroby tekuté fáze detailně ověřena. Oproti přístupům ze 70. let byly výstupy nákladových 

modelů částečně statisticky hodnoceny. Jednalo se především o stanovení základních 

statistických charakteristik (střední hodnoty, míry variability), grafické hodnocení 

(histogramy četnosti) a částečné posouzení statistických závislostí. 

Následuje charakteristika nově vyvíjené metody technicko-ekonomické analýzy. 

5.4.3 Přístupy technicko-ekonomické analýzy 

Jak již bylo uvedeno, nově vyvíjená metoda je ve slévárnách aplikována v rozsahu devíti 

základních kroků (kapitola 5.3). Sběr dat probíhá přepisem údajů z tavebních listů do 

elektronického formuláře (viz 5.3.3). Při stanovování nákladů metoda vychází, podobně jako 

v případě projektů I. – VI., z kalkulace NVN, která zahrnuje pouze tu část z ÚVN, kterou 

mohou pracovníci tavírny přímo ovlivnit. Na rozdíl od výše posuzovaných přístupů, je 

výpočet nákladů v rámci vyvíjené metody prakticky automatizován (viz 5.3.4.3). 

Automatický způsob hodnocení nákladů ve slévárně výrazně šetří práci i čas a umožňuje 

průběžné sledování nákladů přímo na tavírně, čímž usnadňuje jejich rozbor, řízení a 

systematické snižování. Tento způsob hodnocení nákladů rovněž eliminuje určitou 

„nepřesnost“ informačních systémů, které při stanovování nákladů vycházejí 

z „přednastavených“ norem (hodnot z účetnictví a prvotní evidence). To znamená, že pracuje 

výhradně se „skutečností“. Veškeré výpočty probíhají v tabulkovém procesoru Microsoft 

Excel. Podrobný popis kalkulace NVN a její aplikace v rámci vyvíjené metody je uveden 

v kapitole 5.3.4. Vyjma nákladů se metoda zabývá rovněž hodnocením vybraných 

technologických charakteristik souvisejících s výrobou tekuté fáze. Další odlišností mezi 

jednotlivými přístupy posuzovaných metod je rozsah a způsob využívání statistických metod. 

Na rozdíl od předchozích přístupů jsou výstupy nákladového hodnocení v rámci nově vyvíjené 

metody komplexně statisticky hodnoceny (viz 5.3.6). Při tomto hodnocení je využíván 

statistický software (Minitab). Jak již bylo uvedeno příloze 6, hlavním cílem vyvíjené metody 

technicko-ekonomické analýzy je charakterizování procesu výroby tekutého kovu na EOP a 

EIP (z hlediska nákladů, technologických charakteristik a variability) prostřednictvím 

zvoleného výběrového souboru taveb. Charakterizování výrobního procesu prostřednictvím 

vybraného souboru taveb je realizováno pomocí nástrojů statistické analýzy dat. Aby bylo 

možné výrobní proces uvedeným způsobem charakterizovat, je nejprve nutné rozdělit 

nákladově oceněné tavby do dílčích výběrových souborů (viz 5.3.5). Vhodné rozdělení taveb 

do dílčích výběrových souborů je předpokladem pro objektivní charakterizování procesu 

výroby tekuté fáze a jeho další posuzování, a to za přísně srovnatelných podmínek. Na rozdíl 
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od přístupů uvedených v projektech I. – VI., neposuzuje technicko-ekonomická analýza 

nákladovost výroby tekutého kovu mezi jednotlivými slévárnami. Prostřednictvím 

jednotlivých souborů taveb výše uvedeným způsobem charakterizuje posuzovaný výrobní 

proces pouze v rámci jedné slévárny. Je tedy zřejmé, že rovněž z hlediska přístupu  

k charakterizování výrobního procesu se technicko-ekonomická analýza odlišuje od výše 

uvedených metod. Pro úplnost je potřeba uvést, že komplexnímu provedení technicko-

ekonomické analýzy předchází tzv. úvodní nákladová analýza (viz 5.3.1). Úvodní nákladová 

analýza představuje další z odlišností v přístupu vůči výše posuzovaným metodám. 

Na základě podrobného posouzení výše uvedených metod nákladového hodnocení výroby 

tekutého kovu je možné konstatovat, že mezi jejími jednotlivými přístupy existuje řada 

významných odlišností. 

Po detailním seznámení s principy a podrobnými ukázkami dílčích kroků technicko-

ekonomické analýzy následují konkrétní poznatky z aplikace vyvinuté metody v provozních 

podmínkách několika sléváren. 
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6 APLIKACE TECHNICKO-EKONOMICKÉ ANALÝZY  
VE SLÉVÁRNÁCH 

Hlavní náplní šesté kapitoly této disertační práce je především praktické ověření 

správnosti vyvinuté metody technicko-ekonomické analýzy v provozních (experimentálních) 

podmínkách vybraných sléváren. V úvodu kapitoly je třeba zmínit, že v průběhu čtyř let byla 

vyvíjená metoda aplikována celkově v šesti různých slévárnách [34]. Konkrétně se jednalo  

se o následující společnosti: 

� DSB EURO s.r.o., Blansko; 

� KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o., Brno; 

� UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce, Prakovce; 

� VÚHŽ a.s. – divize Slévárna, Dobrá; 

� Mencl Guss s.r.o., Roudnice nad Labem; 

� Slévárny Třinec, a.s., Třinec. 

Z uvedeného přehledu a obr. 15 je zřejmé, že technicko-ekonomická analýza byla až na 

výjimku realizována výhradně ve slévárnách na území České republiky.  

 

Obr. 15: Geografický přehled posuzovaných sléváren  

Metoda byla ve všech posuzovaných slévárnách aplikována dle postupu uvedeného 

v kapitole 5.3. Samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu stupni rozpracovanosti vyvíjené 

metody v období realizace analýzy v dané slévárně. Ve slévárnách byla vždy nejprve 

provedena úvodní nákladová analýza (viz 5.3.1), která představuje první krok technicko-

ekonomická analýzy. Na základě výsledků těchto vstupních analýz byla následně ve dvou 

z nich realizována také komplexní technicko-ekonomická analýza (viz 5.3.2 – 5.3.9). Rozsah 
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provedených analýz v jednotlivých slévárnách byl různý. Lišil se především dle předmětu 

šetření (viz 5.3.2) vycházejícího z konkrétních podmínek daného provozu (viz 6.1 – 6.6). 

V kapitolách 6.1 – 6.6 následuje popis způsobu aplikace a hodnocení výsledků nově 

vyvinuté metody technicko-ekonomické analýzy ve všech posuzovaných slévárnách. 

Struktura uvedených kapitol má obdobný charakter. Každá z analyzovaných sléváren je 

nejprve stručně představena. V závislosti na rozsahu provedené analýzy (úvodní, komplexní 

technicko-ekonomická) následuje konkrétní pohled na každou z posuzovaných sléváren, a to 

především z hlediska:  

a) předmětu šetření; 

b) hodnocení zjištěných skutečností; 

c) shrnutí zjištěných skutečností. 

Jako první se práce zaměřuje na provedenou analýzu v DSB EURO s.r.o. 

6.1 DSB EURO s.r.o. 

V případě slévárny DSB EURO s.r.o. byl proces výroby tekutého kovu podroben jak 

úvodní nákladové analýze, tak komplexní technicko-ekonomické analýze. 

6.1.1 Představení společnosti [79, 88] 

DSB EURO s.r.o. se řadí mezi slévárny s nejstarší tradicí ve střední Evropě. Výroba 

odlitků z LLG a oceli zde trvá skoro tři století. Slévárna vyrábí odlitky rovněž z LKG. 

K výrobě uvedených materiálů slévárna využívá tyto pecní agregáty – 2x5t EOP, 2x0,5t EIP a 

2xKP s výrobní kapacitou 12 t/hod.  

V závislosti na typu formování jsou ve slévárně vyráběny odlitky o následujících hmotnostech: 

o Ruční formování odlitků: 

- Oceli => 10 – 10 000 kg; 

- LLG => 100 – 30 000 kg; 

- LKG => 10 – 8 000 kg. 

o Strojní formování odlitků (formovací linka značky Georg Fischer Schaffhausen): 

- Oceli, LKG => 10 – 200 kg. 

Portfolio vyráběných odlitků je určeno především pro petrochemický průmysl, vodní 

stroje, obráběcí stroje a automobilový průmysl. V roce 2010 činil předpokládaný obrat 

společnosti DSB EURO 490 mil Kč při objemu produkce 7 600 t odlitků.   

Nejprve kapitola nahlíží na úvodní nákladovou analýzu. 



75 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

6.1.2 Úvodní nákladová analýza 

Úvodní nákladová analýza v DSB EURO s.r.o. byla provedena ve druhém čtvrtletí 2008.  

6.1.2.1 Předmět šetření 

Předmětem šetření bylo 29 taveb nízkouhlíkové jakosti oceli dle ČSN 422643 – použití 

např. pro armatury. Získané tavby byly posuzovány podle tavičů. Tzn., že v rámci úvodní 

nákladové analýzy bylo posuzováno 15 taveb taviče A a 14 taveb taviče B. Výběrový soubor 

taveb pocházel z období 5.12.2006 – 25.5.2007 a veškeré posuzované tavby byly zpracovány 

na stejné 5t EOP (obr. 16a, obr. 16b). Jednalo se o první ze dvou 5t EOP v DSB EURO s.r.o. 

– v textu dále označenou jako EOP1. Bližší údaje k posuzované jakosti oceli (chemické 

složení, mechanické vlastnosti, aplikovaný výrobní způsob atd.) a technické informace o 

hodnocené EOP jsou uvedeny v příloze 7, odrážka a, b. 

  

 Obr. 16a: Vysouvání elektrod z 5t EOP  Obr. 16b: Odklápění víka z 5t EOP  
 v DSB EURO s.r.o. [88]    v DSB EURO s.r.o. [88] 

Úvodní nákladová analýza u souborů taveb obou posuzovaných tavičů hodnotila: NVN, 

dílčí položky materiálových a zpracovacích nákladů, spotřebu elektrické energie, dobu tavby 

a tavení, hmotnost tekutého kovu a tavicí předváhu. Veškeré náklady na výrobu oceli 422643 

v 5t EOP1 byly stanoveny dle vztahů (6) – (26), viz kapitola 5.3.4. Obdobným způsobem byly 

vypočteny náklady na výrobu tekutého kovu u všech dále posuzovaných sléváren. Mimo 

znalosti skutečné spotřeby surovin a energií z tavebních listů byly k uvedeným výpočtům 

použity nákladové sazby DSB EURO s.r.o. platné v době provedení analýzy ve slévárně. Poté 

byly veškeré stanovené náklady a posuzované technologické ukazatele statisticky 

analyzovány (analogicky dle 5.3.6). Obdobný postup byl opět zvolen u všech současně 

hodnocených sléváren. 

Následuje hodnocení výsledků úvodní nákladové analýzy. 
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6.1.2.2 Hodnocení zjištěných skutečností 

Hodnocení dosažených výsledků úvodní nákladové analýzy v DSB EURO s.r.o. probíhalo 

dle obecného postupu uvedeného v kapitole 5.3.7. Není-li uvedeno jinak, veškeré výstupy 

analýzy prezentované v této kapitole jsou umístěny v příloze 7c. Výjimku tvoří pouze 

výsledky posouzení statistické významnosti, které jsou uvedeny v příloze 7d. Pro úplnost je 

vhodné zmínit, že soubory obou tavičů měly z hlediska NVN i všech dále posuzovaných 

položek normální rozdělení. Z tohoto důvodu při hodnocení středních hodnot pracujeme  

s aritmetickými průměry (normalita dat posouzena analogicky dle 5.3.6.2). 

Nejprve vždy začínáme pohledem na NVN výroby tekutého kovu. 

6.1.2.2.1 Hodnocení NVN 

Z přílohy 7c vyplývá, že NVN taviče A vynaložené na výrobu oceli 422643 v 5t EOP1 

činily v průměru 9 990 Kč/t (tab. 1.1, ř. 1, sl. 5). U taviče B byly průměrné NVN za stejných 

podmínek ve výši 9 980 Kč/t (tab. 1.1, ř. 2, sl. 5). V prvním přiblížení je tedy zřejmé, že NVN 

obou tavičů jsou při výrobě posuzované jakosti oceli téměř totožné. Možný nákladový prostor 

zde činí pouhých 10 Kč/t ve prospěch taviče B. 

Výše uvedený rozdíl se v prvním přiblížení jeví jako nevýznamný. Tuto domněnku 

potvrzuje rovněž 2t-test, prostřednictvím kterého mezi aritmetickými průměry obou tavičů 

nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (p=0,957) – viz příloha 7d. Je však třeba 

připomenout, že rozdíl mezi taviči vznikl na základě posouzení průměrných hodnot, jejichž 

použití při hodnocení je sice směrodatné, nicméně může být do jisté míry zavádějící. Z tohoto 

důvodu je současně vždy potřeba nahlížet na skutečné hodnoty a jejich rozložení. 

Z tab. 1.1 je zřejmé, že ve skutečnosti se náklady taviče A pohybovaly od 9 117 Kč/t do 

10 942 Kč/t, (ř. 1, sl. 3 – 4). Tavič B dosahoval NVN od 9 297 Kč/t do 10 876 Kč/t (ř. 2, sl. 3 

– 4). V obou případech se jedná o minimální a maximální hodnoty NVN daného souboru 

taveb. Z histogramu taviče A (obr. 1.1a) vyplývá, že nejvíce taveb se pohybuje v rozmezí 

9 750 – 10 500 Kč/t (12 z 15 taveb – 80%). Tavič B (obr. 1.1b) má tavby nejčastěji oceněny 

od 9 500 Kč/t do 10 000 Kč/t (9 ze 14 taveb – 64 %) se zřejmým vrcholem v 9 750 Kč/t  

(5 taveb). Tyto skutečnosti (možné posunutí nákladů u většiny taveb k nižším hodnotám) 

naznačují možnost odlišného přístupu obou tavičů. 

Hodnotíme-li variabilitu, variační koeficient taviče A byl ve výši 4,60 % (ř. 1, sl. 9). 

Naproti tomu u taviče B činil 4,93 % (ř. 2, sl. 9). Z uvedeného vyplývá, že tavič B dosahuje 

menší míry odchýlení hodnot NVN od aritmetického průměru. To znamená, že pracuje 
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standardněji. Na základě dříve provedených šetření je možné konstatovat, že variabilita 

posuzovaných nákladových a naturálních charakteristik do výše 10 % se ve slévárnách může 

považovat do jisté míry za akceptovatelnou. Nicméně je zřejmé, že jiná hodnota variačního 

koeficientu by měla být patrná u vsázky (snad max. 3 – 4 %), přísad (snad max. 5 – 10 %), 

spotřeby elektrické energie (patrně max. 5 – 10 %) či doby tavby a tavení (max. 10 %). 

Vyvinutá metoda slévárně rovněž umožňuje nahlédnout na teoretické rozložení taveb 

daného souboru, a to prostřednictvím intervalů spolehlivosti středních hodnot. Stanovením 

intervalů spolehlivosti aritmetických průměrů bylo zjištěno, že pokud by se ze základního 

souboru taveb (ocel 422643, 5t EOP1) v DSB EURO s.r.o. náhodným výběrem vybral jiný 

výběrový soubor taveb taviče A, NVN by se s 95% pravděpodobností pohybovaly v rozmezí 

9 736 – 10 244 Kč/t (tab. 1.1, ř. 1, sl. 10 – 11). V případě taviče B by NVN byly ve výši  

9 696 – 10 264 Kč/t (tab. 1.1, ř. 2, sl. 10 – 11). Tyto skutečnosti jsou doloženy na obr. 1.1d. 

Přestože z hlediska průměrných NVN nebyl mezi taviči v prvním přiblížení zjištěn 

významný rozdíl, z principu obezřetnosti následuje podrobný pohled na obě hlavní skupiny 

NVN a jejich jednotlivé položky. 

Nejprve vždy nahlížíme na skupinu materiálových nákladů. 

6.1.2.2.2 Hodnocení materiálových nákladů 

Při posuzování materiálových nákladů bylo zjištěno, že tavič A pracuje se vsázkou a 

přísadami v průměru ve výši 8 286 Kč/t, tab. 1.2, ř. 1, sl. 5). Naproti tomu průměrné 

materiálové náklady taviče B činí 8 268 Kč/t (tab. 1.2, ř. 2, sl. 5). Nízký potenciální 

nákladový prostor ve výši 18 Kč/t byl v příloze 7d identifikován jako statisticky nevýznamný 

(p=0,891). 

Histogram četnosti (obr. 1.2a) udává, že tavič A pracoval s materiálovými náklady 

posuzovaných taveb v ocenění od 7 600 Kč/t do 9 000 Kč/t. Většina taveb taviče A (9 z 15 – 

60 %) však dosahovala materiálových nákladů ve výši 8 000 – 8 400 Kč/t. V případě taveb 

taviče B (obr. 1.2b) se materiálové náklady pohybovaly od 7 800 Kč/t do 8 200 Kč/t 

s výraznějším vrcholem v 8 200 Kč/t (9 ze 14 taveb – 64 %). Opět i zde je signál posunutí 

většiny taveb taviče B k nižším hodnotám. 

Variabilita materiálových nákladů (variační koeficient) byla u taviče A mírně nižší –  

4,06 % (tab. 1.2, ř. 1, sl. 9) než u taviče B – 4,39 % (tab. 1.2, ř. 2, sl. 9). 
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Na základě dosažených výsledků je možné konstatovat, že z hlediska intervalů 

spolehlivosti aritmetických průměrů by tavič A s 95% dosahoval materiálových nákladů 

v rozmezí 8 099 – 8 472 Kč/t (ř. 1, sl. 10 – 11). Materiálové náklady taviče B by spadaly do 

mírně užšího intervalu 8 058 – 8 477 Kč/t (ř. 1, sl. 10 – 11). Grafické zobrazení viz obr. 1.2d. 

Následuje pohled na vsázku, jejíž náklady tvoří stěžejní část materiálových nákladů. 

6.1.2.2.3 Hodnocení nákladů na vsázku 

Z tab. 1.3, vyplývá, že náklady na vsázku taviče A dosahovaly v průměru 7 242 Kč/t (ř. 1, 

sl. 5), což je o 55 Kč/t méně, než v případě taviče B – 7 297 Kč/t (ř. 1, sl. 5). Je tedy zřejmé, 

že tavič A pracuje se vsázkou mírně příznivěji. Nicméně dle 2t-testu provedeného v rámci 

přílohy 7d nebyl uvedený rozdíl statisticky významný (p=0,600). 

Z obr. 1.3a je patrné, že náklady na vsázku se v případě taviče A pohybovaly nejčastěji  

od 7 200 Kč/t do 7 350 Kč/t (10 z 15 taveb – 66%), kdy nejvíce taveb je v ocenění  

7 200 Kč/t (6). Naproti tomu tavič B (obr. 1.3b) pracoval se vsázkou mírně volněji  

6 900 – 7 650 Kč/t. V daném případě se jeví, že vsázka taviče B je obvykle skládána bez 

rigorózní snahy řídit se předpisem. U taviče A se zmíněná snaha zdá být vyšší. Toto jsou 

důvody, které doporučují další šetření. 

Větší volnost práce taviče B se promítla rovněž do variačního koeficientu, který byl o více 

než procento vyšší, než v případě taviče A. Tavič A – 3,26 % (tab. 1.3, ř. 1, sl. 9), tavič B – 

4,28 % (tab. 1.3, ř. 2, sl. 9). 

Z výstupů analýzy dále vyplývá, že interval spolehlivosti průměrných nákladů na vsázku 

taviče A se pohybuje v rozmezí 7 112 – 7 372 Kč/t (tab. 1.3, ř. 1, sl. 10 – 11). V případě 

taviče B má interval rozsah 7 116 – 7 477 Kč/t (tab. 1.3, ř. 2, sl. 10 – 11). Uvedené údaje jsou 

graficky doloženy na obr. 1.3d. 

Nyní podrobněji k nákladům na kovové přísady. 

6.1.2.2.4 Hodnocení nákladů na kovové přísady 

Průměrné náklady na kovové přísady taviče A činí 842 Kč/t (tab. 1.4, ř. 1, sl. 5). 

V případě taviče B dosahovaly ocenění 785 Kč/t (tab. 1.4, ř. 2, sl. 5). Z toho vyplývá, že  

tavič B pracuje s kovovými přísadami o 57 Kč/t úsporněji. Uvedený rozdíl opět není 

statisticky významný (p=0,230) – viz příloha 7d. 

Z histogramu četnosti (obr. 1.4a) vyplývá, že tavič A s kovovými přísadami ve skutečnosti 

„zacházel“ v poměrně širokém nákladovém pásmu (660 – 1 140 Kč/t) bez prakticky 
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jakéhokoli vrcholu a tedy snad i systému. Naproti tomu náklady na kovové přísady taviče B 

se pohybovaly ve výrazně užším intervalu 660 – 900 Kč/t, se zřejmým vrcholem v 780 Kč/t 

(obr. 1.4b). V  případě taviče B se tedy jeví vyšší snaha o určitou minimalizaci nákladů. 

Těmito zjištěními je třeba se dále zabývat. 

Těmto zjištěním odpovídají variační koeficienty obou tavičů. Variabilita práce 

s kovovými přísadami je v případě taviče A téměř dvojnásobná než u taviče B. Tavič A – 

18,12 % (tab. 1.4, ř. 1, sl. 9), tavič B – 10,85 % (tab. 1.4, ř. 2, sl. 9). 

Výsledky se promítly také do rozsahu intervalu spolehlivosti průměrných hodnot obou 

tavičů. Z nich vyplývá, že náklady na kovové přísady by se u taviče A s 95 % pohybovaly 

v intervalu 757 – 925 Kč/t (tab. 1.4, ř. 1, sl. 10 – 11). V případě taviče B by interval nabýval 

hodnot od 736 Kč/t do 834 Kč/t (tab. 1.4, ř. 2, sl. 10 – 11). Grafické zobrazení viz obr. 1.4d.  

Následuje stručný pohled na náklady na nekovové přísady.  

6.1.2.2.5 Hodnocení nákladů na nekovové přísady 

Náklady na nekovové přísady nepředstavují z hlediska podílu na NVN nikterak zásadní 

položku. Z provozních podmínek dále vyplývá, že jejich výše je víceméně odhadovaná. 

Z těchto důvodů se jim nepřisuzuje větší význam a nahlíží se na ně pouze okrajově.  

Při hodnocení se tedy omezíme pouze na průměrný rozdíl mezi taviči a jejich variabilitu. 

Z výsledků analýzy vyplývá, že průměrné náklady na nekovové přísady u taviče A činily 

202 Kč/t (tab. 1.5, ř. 1, sl. 5). Naopak u taviče B byly nekovové přísady oceněny v průměru na 

186 Kč/t (tab. 1.5, ř. 2, sl. 5). Je tedy zřejmé, že tavič B pracuje s náklady na koks, kazivec, 

vápno a železnou rudu průměrně o 16 Kč/t příznivěji než tavič A. Ani tento nákladový prostor 

mezi taviči nebyl v příloze 7d označen jako statisticky významný (p=0,404). 

Jelikož se nekovové přísady při vhazování do pece přesně neváží (měrnou jednotkou při 

vhazování do pece je obvykle jedna lopata), je charakteristickým znakem práce s těmito 

přísadami vysoká variabilita. To potvrzují rovněž výsledky provedené analýzy. Variabilita 

práce s nekovovými přísadami taviče A činí 29,82 % (tab. 1.5, ř. 1, sl. 9). Naproti tomu  

tavič B zachází s nekovovými přísadami mírně standardněji – 20,96 % (tab. 1.5, ř. 2, sl. 9). 

Po seznámení s výsledky materiálových nákladů následuje hodnocení druhé hlavní 

skupiny NVN výroby tekutého kovu, kterými jsou zpracovací náklady. 
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6.1.2.2.6 Hodnocení zpracovacích nákladů 

Při hodnocení bylo zjištěno, že tavič A dosahoval průměrných zpracovacích nákladů  

ve výši 1 705 Kč/t (tab. 1.6, ř. 1, sl. 5). U taviče B byly tyto náklady v průměru o 8 Kč//t vyšší 

– 1 713 Kč/t (tab. 1.6, ř. 2, sl. 5). Je tedy zřejmé, že ani v případě nákladů vycházejících 

výhradně ze spotřeby elektrické energie a doby tavby nebyl v příloze 7d mezi taviči zjištěn 

statisticky významný rozdíl (p=0,913). 

Z histogramu četnosti (obr. 1.6a) vyplývá, že tavič A měl většinu zpracovacích nákladů 

soustředěnu v rozmezí 1 500 – 1 700 Kč/t (10 z 15 – 66% taveb) se zřejmým vrcholem 

v 1 600 Kč/t (6). Zbylé tavby měl umístěny od 1 800 Kč/t do 2 100 Kč/t. U taveb taviče B 

byly zpracovací náklady rozloženy poměrně rovnoměrně, a to od 1 400 Kč/t až po 2 100 Kč/t 

(obr. 1.6b), což signalizuje značnou nestabilitu procesu zpracování tekuté fáze a možná i 

absenci snahy o jakoukoliv nákladovou redukci. Proto je vhodné se touto oblastí dále zabývat. 

Variabilita práce s náklady na zpracování oceli 422643 v 5t EOP1 byla v případě obou 

tavičů poměrně vysoká. Tavič A – 11,43 % (tab. 1.6, ř. 1, sl. 9), tavič B – 11,84 % (tab. 1.6,  

ř. 2, sl. 9). 

Dle intervalu spolehlivosti by se zpracovací náklady taviče A s 95 % pravděpodobností 

pohybovaly od 1 597 Kč/t do 1 812 Kč/t (tab. 1.6, ř. 1, sl. 10 – 11). V případě taviče B je 

stanovený interval nepatrně širší (1 596 – 1 830 Kč/t) – viz tab. 1.6, ř. 2, sl. 10 – 11 a obr. 1.6d.  

Přestože se taviči z hlediska zpracovacích nákladů v průměru téměř neliší, variabilita 

jejich práce je vysoká. Pro objasnění příčin tohoto zjištění bude nahlíženo nejprve na spotřebu 

elektrické energie. 

6.1.2.2.7 Hodnocení spotřeby elektrické energie 

Z tab. 1.7 vyplývá, že průměrná spotřeba elektrické energie taviče A činila 706 kWh/t  

(ř. 1, sl. 5). Naproti tomu tavič B při tavbě spotřebuje v průměru 709 kWh/t (ř. 2, sl. 5).  

To mezi taviči naznačuje naprosto zanedbatelný rozdíl – 3 kWh/t. Rovněž dle 2t-testu 

vyhodnoceného v příloze 7d se nejedná o statisticky významný rozdíl (p=0,913). Je však třeba 

podotknout, že průměrné spotřeby obou tavičů jsou poměrně vysoké. 

Podle histogramu četnosti se spotřeba elektrické energie u taviče A pohybovala  

od 600 kWh/t do 840 kWh/t se zřejmým vrcholem v 680 kWh/t – 6 taveb (obr. 1.7a). Naproti 

tomu tavič B dosahoval skutečných spotřeb v rozmezí 600 – 880 kWh/t s možným vrcholem 

v 720 kWh/t – 4 tavby (obr. 1.7a). Zde je třeba připomenout, že histogram četnosti rovněž do 

jisté míry odráží správnost nastavení a stupeň dodržování používaných energetických režimů. 



81 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

Z hlediska variability (tab. 1.7, ř. 1 – 2, sl. 9) pracoval tavič A (9,57%) téměř o 2 % 

příznivěji než tavič B (11,21 %). 

Interval spolehlivosti taviče A činí 669 – 744 kWh/t (tab. 1.7, ř. 1, sl. 10 – 11). V případě 

taviče B má rozsah 663 – 755 kWh/t (tab. 1.7, ř. 2, sl. 10 – 11). 

Následuje pohled na druhý parametr ovlivňující zpracovací náklady, a to dobu tavby. 

6.1.2.2.8 Hodnocení doby tavby 

Průměrná doba tavby taviče A činí 159 min/tav (tab. 1.8, ř. 1, sl. 5). Naproti tomu taviči B 

trvá tavba v průměru o 15 min/tav déle – 174 min/tav (tab. 1.8, ř. 2, sl. 5). Ani tento poměrně 

značný rozdíl však ze statistického hlediska nebyl v příloze 7d identifikován jako významný 

(p=0,192). 

Při posuzování rozložení skutečných taveb bylo zjištěno, že oběma tavičům trvá tavba 

nejčastěji okolo 160 min/tav (obr. 1.8a, obr. 1.8b). Nicméně tavič A má na rozdíl od taviče B 

umístěno více taveb v levé části histogramu (tzn. v oblasti kratší doby tavby). 

Variační koeficienty obou tavičů byly vyšší. Činily přibližně 18 % (tab. 1.8, ř. 1 – 2, sl. 9). 

Při pohledu na intervaly spolehlivosti je zřejmé, že tavič A pracuje s dobou tavby  

v nižším pásmu než tavič B (tab. 1.8, ř. 1 – 2, sl. 10 – 11, obr. 1.8d). 

Jelikož je doba tavby z větší části dána dobou tavení, posuzujeme obvykle také na tuto dobu. 

6.1.2.2.9 Hodnocení doby tavení 

Doba tavení taviče A činí v průměru 92 min/tav (tab. 1.9, ř. 1, sl. 5). Taviči B trvalo údobí 

tavení průměrně o 13 min/tav déle – 105 min/tav (tab. 1.9, ř. 2, sl. 5). Dle výsledné p-hodnoty 

(0,180) není uvedený rozdíl statisticky významný – příloha 7d. 

To potvrzuje rovněž rozložení dob tavení (obr. 1.9a, obr. 1.9b), které téměř kopíruje 

rozložení dob tavby uvedené v předchozí kapitole (obr. 1.8a, obr. 1.8b). Oběma tavičům 

tavení trvalo nejčastěji okolo 100 min/tav s tím, že tavič A dále pracoval spíše s nižšími 

dobami tavení. U taviče B tomu bylo naopak, což představuje významné zjištění.  

Variabilita práce s dobou tavení byla opět poměrně vysoká. Tavič A – 27,60 % (tab. 1.9,  

ř. 1, sl. 9), tavič B – 22,80 % (tab. 1.9, ř. 2, sl. 9). 

Interval spolehlivost taviče A je položen opět téměř z poloviny v oblasti nižších hodnot 

(78 – 106 min/tav) než v případě taviče B (91 – 119 min/tav). Podrobněji viz tab. 1.9, ř. 1 – 2,  

sl. 10 – 11 a obr. 1.9d. 
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Při úvodní nákladové analýze je vyjma výše posuzovaných položek navíc obvykle 

nahlíženo ještě na hmotnost tekutého kovu a tavicí předváhu. 

6.1.2.2.10 Hodnocení hmotnosti tekutého kovu 

Při statistickém hodnocení hmotnosti tekutého kovu bylo zjištěno, že tavič A pracoval 

s průměrnou hmotností ve výši 6 500 kg/tav (tab. 1.10, ř. 1, sl. 5), zatímco tekutá fáze  

taviče B vážila v průměru o 343 kg/tav více – 6 843 kg/tav (tab. 1.10, ř. 2, sl. 5). Uvedený 

rozdíl mezi taviči nebyl v příloze 7d identifikován jako statisticky významný (p=0,473).  

To znamená, že průměrná hmotnost tavby náklady vážněji neovlivňovala. 

Skutečně naměřené hmotnosti tekutého kovu u jednotlivých taveb jsou zobrazeny na 

obrázcích 1.10a a obr. 1.10b.  

Následuje pohled na hodnoty tavicí předváhy. 

6.1.2.2.11 Hodnocení tavicí předváhy 

Průměrná hodnota tavicí předváhy taviče A činí 135 kg/t (tab. 1.11, ř. 1, sl. 5). V případě 

taviče B byla ve výši 132 kg/t (tab. 1.11, ř. 2, sl. 5). Na první pohled je zřejmé, že rozdíl mezi 

taviči je minimální (rovněž v příloze 7d nebyl zjištěn statistický významný rozdíl – p=0,804), 

nicméně samotné hodnoty tavicí předváhy jsou poměrně vysoké. Jak již bylo naznačeno 

v kapitole 5.3.3.2, hodnoty tavicí předváhy by se při výrobě tekuté fáze v EOP měly pohybovat 

za standardních podmínek v rozmezí 50 – 70 kg/t (po praktickém snížení o 1 000 kg/t). 

Variabilita práce s tavicí předváhou je u obou tavičů značně vysoká. Tavič A – 17,32 % 

(tab. 1.11, ř. 1, sl. 9), tavič B – 26,76 % (tab. 1.11, ř. 1, sl. 9). 

Následuje shrnutí zjištěných skutečností. 

6.1.2.3 Shrnutí výsledků úvodní nákladové analýzy  

Přestože z hlediska NVN vynaložených na výrobu oceli 422643 v 5t EOP1 činil rozdíl 

mezi taviči v průměru pouhých 10 Kč/t a nebyl prokázán jako statisticky významný, výše 

vypočtených NVN se u jednotlivých taveb taviče A i taviče B poměrně lišila. Z tohoto 

důvodu jsme v analýze pokračovali rozborem dalších posuzovaných položek. 

Při pohledu na materiálové náklady je zřejmé, že tavič A pracuje se vsázkou standardněji 

než tavič B, což se v konečném důsledku projevilo v průměrné úspoře nákladů ve výši  

55 Kč/t. Naopak u kovových přísad vykazuje nižší variabilitu práce tavič B, která vedla 

k úspoře 57 Kč/t. Z uvedeného vyplývá jednoznačné doporučení zaměřit se na podrobnější 

posouzení práce se vsázkou a přísadami. 
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Rovněž při nahlédnutí do skupiny zpracovacích nákladů byla patrná značná variabilita 

práce, a to u spotřeby elektrické energie, doby tavby i doby tavení. V případě elektrické 

energie byly vyjma rozdílu ve výši 3 kWh/t navíc zjištěny poměrně vysoké průměrné hodnoty 

spotřeby – až 709 kWh/t. Mezi taviči byly naznačeny také výraznější rozdíly v době tavby  

(15 min/tav) a tavení (13 min/tav). Uvedená zjištění ve skupině zpracovacích nákladů tedy 

signalizují nutnost posouzení situace na rozsáhlejších souborech taveb. Analýza dále 

upozornila na vyšší hodnoty tavicí předváhy obou tavičů a značnou variabilitu práce s nimi. 

Výsledky úvodního šetření tedy naznačovaly možný nákladový prostor v oblasti vsázky, 

kovových přísad, spotřeby elektrické energie, doby tavby, doby tavení a tavicí předváhy. Tyto 

skutečnosti by měly být předmětem hlubšího šetření. Na základě dosažených výsledků bylo 

zástupcům slévárny doporučeno detailnější posouzení aplikovaného výrobního způsobu na 

početnějším výběrovém souboru taveb. 

Následuje pohled na komplexní technicko-ekonomickou analýzu v DSB EURO s.r.o. 

6.1.3 Komplexní technicko-ekonomická analýza 

Aplikace komplexní technicko-ekonomické analýzy byla ve slévárně zahájena v druhé 

polovině roku 2009. Ukončena byla v červenci 2010. 

6.1.3.1 Předmět šetření 

K provedení komplexní analýzy bylo slévárnou poskytnuto 205 taveb nízkolegované 

manganové oceli jakosti dle ČSN 422712 (použití např. pro odlitky pro lodní průmysl), které 

byly taveny na dvou různých 5t EOP. Při pohledu na zkoumaný materiál je zřejmé, že  

se nejedná o stejnou jakost oceli, která byla posuzována v rámci úvodní analýzy. Nicméně 

z metalurgického hlediska a především pak z pohledu aplikovaného výrobního postupu je 

možné konstatovat, že se jednalo o velmi podobné materiály (viz příloha 7a). Technické 

informace o obou hodnocených EOP jsou uvedeny v příloze 7b. Rovněž je vhodné zmínit, že 

při komplexním posouzení byla hodnocena práce stejných tavičů jako v rámci úvodní 

analýzy. Posuzované tavby pocházely z období 24.7.2006 – 19.11.2009. Aby mohl být 

dodržen princip srovnání dílčích souborů taveb za přísně srovnatelných podmínek (dle 5.3.5), 

byly získané tavby děleny následujícím způsobem. V prvním kroku byl odstraněn vliv pecí.  

To znamená, že soubor 205 taveb byl rozdělen na 93 taveb tavených na EOP1 (stejná pec jako 

při úvodní nákladové analýze) a 112 taveb tavených na EOP2. Následně byl odstraněn vliv 

počtu sázecích košů (tavby děleny podle toho, zda byla vsázka do pece sázena jedním či 

dvěma sázecími koši). Poté byl posuzován vliv doby prostoje před tavbou (tavby byly 
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rozděleny dle doby prostoje před tavbou: 0-50 min, 51-350 min, nad 350 min). A na závěr vliv 

tavičů (tavby děleny podle tavičů A, B). Podrobné členění taveb do dílčích výběrových 

souborů v DSB EURO s.r.o. dle výše uvedených kritérií je uvedeno v příloze 4, odrážka a. 

V rámci předložené práce je z důvodu rozsahu posuzován pouze soubor 12 taveb oceli 

422712, tavených na EOP1, sázených jedním sázecím košem, s prostojem před tavbou  

0-50 min, tavených tavičem A oproti 14 tavbám oceli 422712, tavených na EOP1, sázených 

jedním sázecím košem s prostojem před tavbou 0-50 min, tavených tavičem B.  

U obou posuzovaných souborů taveb metoda hodnotila obdobný rozsah nákladových 

položek a naturálních ukazatelů jako při úvodní nákladové analýze. Navíc se zaměřila pouze 

na obsahy vybraných prvků ve výsledné analýze oceli, ty však nejsou předmětem této práce. 

K ocenění jednotlivých taveb byly použity nákladové sazby DSB EURO s.r.o. z října 2009. 

Po podrobném definování předmětu šetření následuje hodnocení výsledků komplexní 

technicko-ekonomické analýzy. 

6.1.3.2 Hodnocení zjištěných skutečností 

Před zahájením samotného hodnocení zjištěných skutečností je vhodné zmínit, že na 

rozdíl od úvodní nákladové analýzy došlo v případě komplexní technicko-ekonomické 

analýzy u několika položek posuzovaných souborů taveb k identifikaci a odstranění odlehlých 

hodnot (analogicky dle 5.3.6.1). Proto je na tomto místě žádoucí přiblížit problematiku 

odstraňování odlehlých hodnot v konkrétních podmínkách DSB EURO s.r.o. Hlavní myšlenka 

práce s odlehlými hodnotami je následující. Z důvodu menšího počtu taveb se z výběrového 

souboru neodstraňuje celá tavba, u které byla odlehlá hodnota identifikována, ale pouze 

odlehlé položky dané tavby (tzn. pouze položka NVN, jednotlivé položky materiálových či 

zpracovacích nákladů apod.). Pro tento způsob řešení jsme se rozhodli z důvodu, aby 

v souborech zbylo dostatečné množství dat pro provedení objektivní statistické analýzy a 

zároveň, aby v důsledku odlehlých hodnot nedocházelo ke statistickému zkreslení dat. 

Například u jedné ze 14 taveb výběrového souboru taviče B boxplot odhalil výrazně vyšší 

hodnoty NVN, zpracovacích nákladů, spotřeby elektrické energie a doby tavby oproti 

ostatním tavbám tohoto souboru. Všechny tyto položky byly identifikovány jako odlehlé. 

V případě této tavby bylo zpětně dohledáno, že vyšší hodnoty uvedených položek byly 

způsobeny výrazně vyšší dobou oxidace. Aby tedy při hodnocení nedošlo ke statistickému 

zkreslení dat, byly „odlehlé“ položky z dané tavby odstraněny. Zbylé položky tavby 

(materiálové náklady, doba tavení apod.), které nebyly identifikovány jako odlehlé, v souboru 

zůstaly. Z uvedeného je tedy zřejmé, že v případě hodnocení NVN byla u taviče B provedena 
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statistická analýza pouze ze 13 hodnot (příloha 8e, tab. 2.1, ř. 2, sl. 2). Naproti tomu při 

hodnocení daného výběrového souboru taveb z hlediska materiálových nákladů bylo 

posuzováno všech 14 hodnot taviče B (příloha 8e, tab. 2.2, ř. 2, sl. 2). Tento přístup 

v konečném důsledku způsobuje, že součet aritmetických průměrů materiálových a 

zpracovacích nákladů není roven průměrným NVN daného souboru taveb. Rozdíl vzniklý 

odstraněním odlehlých hodnot však není nikterak výrazný. 

Veškeré výstupy komplexní technicko-ekonomické analýzy související s hodnocením 

posuzovaných výběrových souborů jsou uvedeny v příloze 7e. Výjimku tvoří opět pouze 

hodnocení statistické významnosti rozdílů středních hodnot, které je uvedeno v příloze 7f. 

Oba analyzované soubory taveb měly u všech posuzovaných položek normální rozdělení.  

Při hodnocení středních hodnot tedy pracujeme výhradně s aritmetickými průměry (obdobně 

jako při úvodní nákladové analýze). 

Nejprve opět nahlížíme na NVN.  

6.1.3.2.1 Hodnocení NVN 

Z přílohy 7e vyplývá, že průměrné NVN taviče A činily 10 996 Kč/t (tab. 2.1, ř. 1, sl. 5), 

zatímco v případě taviče B byly ve výši 10 751 Kč/t (tab. 2.1, ř. 2, sl. 5). Je tedy zřejmé, že 

tavič B pracuje s NVN za přísně srovnatelných podmínek v průměru o 245 Kč/t tekutého kovu 

úsporněji. Přes poměrně výrazný rozdíl nebyl mezi taviči prokázán statisticky významný 

(p=0,154) – příloha 7f. 

Výsledkům posouzení středních hodnot odpovídá rovněž skutečné rozložení nákladově 

oceněných taveb v histogramech četnosti. Z nich je patrné, že nejvíce taveb taviče A bylo  

v ocenění 10 800 Kč/t (obr. 2.1a). Naproti tomu tavič B dosahoval NVN nejčastěji ve výši 

10 600 Kč/t (obr. 2.1b). 

Rozdílnost práce obou tavičů podtrhují rovněž intervaly spolehlivosti aritmetických 

průměrů (obr. 2.1d), z nichž vyplývá, že NVN taviče B se s 95% pravděpodobností nacházejí 

v nižším nákladovém pásmu než v případě taviče A.  

Proti příznivějším výsledkům taviče B hovoří zjištěná hodnota variačního koeficientu, 

která je přibližně o 1 % vyšší než u taviče A. Tavič A – 3,30 % (tab. 2.1, ř. 1, sl. 9), tavič B – 

4,26 % (tab. 2.1, ř. 2, sl. 9). Příznivější hodnota variačního koeficientu taviče A byla u NVN 

patrná i v případě vstupní analýzy. 
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Závěrem hodnocení NVN je možné konstatovat, že trend nižších nákladů taviče B, který 

byl naznačen již ve výsledcích úvodní nákladové analýzy, byl potvrzen rovněž za přísně 

srovnatelných podmínek. Přestože rozdíl mezi posuzovanými taviči nebyl identifikován jako 

statisticky významný, jeho eliminování by pro slévárnu znamenalo možnou úsporu až do  

245 Kč/t tekutého kovu.  

Po příčinách uvedeného rozdílu budeme pátrat nejprve ve skupině materiálových nákladů. 

6.1.3.2.2 Hodnocení materiálových nákladů 

Průměrné materiálové náklady taviče A byly ve výši 7 202 Kč/t (tab. 2.2, ř. 1, sl. 5). 

Naproti tomu u taviče B činily 7 124 Kč/t (tab. 2.2, ř. 2, sl. 5). Z uvedených výsledků tedy 

vyplývá, že tavič B dosahuje za přísně srovnatelných podmínek v průměru o 78 Kč/t nižších 

materiálových nákladů než tavič A. Dle 2t-testu vyhodnoceného v příloze 7f nebyl uvedený 

rozdíl identifikován jako statisticky významný (p=0,385). 

Z histogramu četnosti je zřejmé, že materiálové náklady taviče A se nejčastěji pohybovaly 

v ocenění 7 000 – 7 300 Kč/t (obr. 2.2a), zatímco v případě taviče B spadaly nejčastěji 

do intervalu 7 000 – 7 200 Kč/t (obr. 2.2b). U taviče B je však patrné, že více než třetina 

dalších taveb se nachází mimo tuto hlavní skupinu nákladů, což svědčí o menší míře 

standardizace práce s materiálovými náklady než u taviče A. 

Tomuto zjištění odpovídá rovněž hodnota variačního koeficientu taviče B, která je 

v porovnání s tavičem A téměř dvojnásobná. Tavič A – 2,07 % (tab. 2.2, ř. 1, sl. 9), tavič B – 

3,77 % (tab. 2.2, ř. 2, sl. 9). Obdobný trend byl naznačen také v rámci vstupní analýzy. 

Z výše uvedených výsledků je tedy zřejmé, že komplexní analýzou materiálových nákladů 

se potvrdila tendence úspornější práce taviče B (průměrně ve výši 78 Kč/t), která byla 

signalizována již ve výstupech úvodní nákladové analýzy. Do jisté míry v nesouladu s tímto 

konstatováním je téměř dvojnásobná variabilita taviče B. 

V dalším kroku hledáme příčiny uvedených zjištění v nákladech na vsázku. 

6.1.3.2.3 Hodnocení nákladů na vsázku 

Průměrné náklady na vsázku taviče A činí 6 091 Kč/t (tab. 2.3, ř. 1, sl. 5). V případě 

taviče B dosahovaly ocenění 6 038 Kč/t (tab. 2.3, ř. 2, sl. 5). Z toho vyplývá, že tavič B 

pracuje se vsázkou za přísně srovnatelných podmínek o 53 Kč/t úsporněji. Uvedený rozdíl 

není statisticky významný (p=0,394) – viz příloha 7f. 
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Při pohledu na histogramy četnosti (obr. 2.3a, obr. 2.3b) je zřejmé, že přibližně u poloviny 

taveb taviče A i taviče B byla vsázka oceněna nejčastěji okolo 6 000 Kč/t. U zbylých taveb  

se však náklady na vsázku pohybovaly v poměrně širokém pásmu 5 800 – 6 400 Kč/t, což 

svědčí o nejednotném druhování vsázky obou tavičů.  

Z hodnot variačních koeficientů lze usuzovat, že nižší variability při práci se vsázkou 

dosahuje tavič A – 2,16 % (tab. 2.3, ř. 1, sl. 9). Tavič B měl variabilitu přibližně o 0,5 % vyšší 

– 2,74 % (tab. 2.3, ř. 2, sl. 9). Tento trend byl naznačen opět již při úvodní nákladové analýze.  

Z výsledků analýzy je tedy zřejmé, že komplexním posouzením nákladů na vsázku  

se nepotvrdila tendence úspornější práce taviče A, jež byla avizována při vstupní analýze. 

Naopak byl odhalen nákladový prostor ve prospěch taviče B – 53 Kč/t. Přes tato zjištění je 

však potřeba říci, že u obou souborů taveb byla patrná značná nejednotnost ve skladbě 

vsázky. To může být způsobeno například nerespektováním či dokonce absencí druhovacího 

předpisu ve slévárně. Další z příčin může být skutečnost, že taviči pracují doslova „pouze 

s tím, co mají aktuálně k dispozici“. Závěrem je vhodné konstatovat, že práce se vsázkou je 

výchozí pro standardní průběh tavby. Z tohoto důvodu je potřeba uvedené oblasti věnovat 

náležitou pozornost. Z toho pro slévárnu vyplývá jednoznačné zadání zajistit standardizaci 

skladby vsázky.  

Následuje pohled na nákladovost kovových přísad.  

6.1.3.2.4 Hodnocení nákladů na kovové přísady 

Z tab. 2.4 vyplývá, že náklady na kovové přísady taviče A činí v průměru 922 Kč/t (ř. 1, 

sl. 5). Naproti tomu tavič B s kovovými přísadami pracuje za stejných podmínek průměrně  

o 91 Kč/t hospodárněji – 831 Kč/t (ř. 2, sl. 5). Podle 2t-testu byl rozdíl mezi taviči identifikován 

jako statisticky významný (p=0,046) – příloha 7f. Tzn., že nebyl způsoben dílem náhody. 

Příčina statisticky významného rozdílu mezi taviči je dobře patrná z histogramů četnosti. 

Zatímco tavič A dosahuje u 92 % svých taveb nákladů na kovové přísady v intervalu  

850 – 1 050 Kč/t (obr. 2.4a), 72 % taveb taviče B má kovové přísady oceněny v rozmezí  

650 – 850 Kč/t (obr. 2.4b). To svědčí o odlišných metalurgických režimech obou tavičů. 

Tato zjištění podtrhují rovněž intervaly spolehlivosti (obr. 2.4d) z nichž je zřejmé, že 

Tavič A pracuje v jednoznačně vyšším nákladovém pásmu než tavič B. 

Ačkoliv tavič B dosahoval prokazatelně nižších nákladů na kovové přísady, variabilita 

jeho práce byla významně vyšší než v případě taviče A. Tavič A – 8,53 % (tab. 2.4, ř. 1, sl. 9), 
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tavič B – 15,57 % (tab. 2.4, ř. 2, sl. 9). Tento jev je jednoznačně nepříznivý. To je také námět 

na posouzení. 

Z výše uvedeného hodnocení je zřejmé, že detailním posouzením nákladů na kovové 

přísady byl potvrzen trend nižších nákladů taviče B, který byl avizován již v rámci vstupní 

analýzy. Vyjma této skutečnosti byly odhaleny významné problémy v oblasti standardizace 

legování lázně, při kterém taviči prokazatelně využívají různé přísady. Tato zjištění pro 

slévárnu představují jednoznačný podnět k prošetření metalurgických režimů.  

Nyní stručně k nákladům na nekovové přísady.  

6.1.3.2.5 Hodnocení nákladů na nekovové přísady 

Při posuzování nekovových přísad bylo zjištěno, že tavič A – 189 Kč/t (tab. 2.5, ř. 1, sl. 5) 

dosahuje mírně příznivějších nákladů (o 17 Kč/t) než tavič B – 206 Kč/t (tab. 2.5, ř. 2, sl. 5). 

Uvedený rozdíl není statisticky významný (p=0,321) – příloha 7f. 

Hodnoty variačních koeficientů jsou obdobně jako v případě vstupní analýzy poměrně 

vysoké. Tavič A – 26,16 % (tab. 2.5, ř. 1, sl. 9), tavič B – 17,15 % (tab. 2.5, ř. 2, sl. 9). Vyšší 

variabilita práce s nekovovými přísadami byla u taviče A patrná již z výsledků vstupní analýzy. 

Závěrem je možné konstatovat, že signalizovaný trend nižších nákladů na nekovové 

přísady se u taviče B v rámci komplexní analýzy nepotvrdil. Naopak byl zjištěn možný 

nákladový prostor ve prospěch taviče A – 17 Kč/t. 

Následuje pohled do skupiny zpracovacích nákladů.  

6.1.3.2.6 Hodnocení zpracovacích nákladů 

Průměrné zpracovací náklady taviče A činí 3 794 Kč/t (tab. 2.6, ř. 1, sl. 5). Naproti tomu 

tavič B má náklady na zpracování za přísně srovnatelných podmínek v průměru o 129 Kč/t 

nižší – 3 665 Kč/t (tab. 2.6, ř. 2, sl. 5). Odhalený nákladový prostor mezi taviči nebyl 

identifikován jako statisticky významný (p=0,225) – příloha 7f. 

Příčiny uvedeného rozdílu jsou patrné v histogramech četnosti. Z nich je zřejmé, že tavič A 

pracuje se zpracovacími náklady u všech „svých“ taveb v rozmezí 3 500 – 4 200 kWh/t  

(obr. 2.6a), zatímco tavič B má u 77 % taveb náklady na zpracování ve výrazně 

užším intervalu 3 400 – 3 700 Kč/t (obr. 2.6b). To svědčí o odlišných pracovních postupech 

obou tavičů.  

Tyto skutečnosti se promítly rovněž do intervalů spolehlivosti – viz obr. 2.6d. 
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Variabilita práce se zpracovacími náklady se u obou tavičů pohybuje okolo 7 %. Tavič A 

– 6,76 % (tab. 2.6, ř. 1, sl. 9), Tavič B – 7,16 % (tab. 2.6, ř. 2, sl. 9). Mírně nižší hodnota 

variačního koeficientu taviče A byla patrná již při vstupní analýze. 

Z uvedených výsledků je rovněž zřejmé, že průměrné zpracovací náklady byly v rámci 

komplexní analýzy více než o polovinu vyšší než při úvodním posouzení. Tato skutečnost je 

způsobena především zvýšením ceny 1 kWh elektrické energie, která oproti vstupní analýze 

vzrostla z 1,59 Kč na 3,92 Kč. 

Závěrem je možné konstatovat, že při komplexní analýze zpracovacích nákladů byl 

identifikován potenciální nákladový prostor v průměrné výši 129 Kč/t ve prospěch taviče B. 

Je potřeba říci, že u vstupní analýzy byly náklady obou tavičů v zásadě shodné. Významným 

zjištěním bylo rovněž odhalení odlišných pracovních postupů posuzovaných tavičů. Tyto 

skutečnosti by ve slévárně měly vést k detailnímu prověření. 

V dalším kroku nahlížíme na spotřebu elektrické energie.  

6.1.3.2.7 Hodnocení spotřeby elektrické energie 

Tavič A při tavbě spotřeboval v průměru 727 kWh/t (tab. 2.7, ř. 1, sl. 5), zatímco 

průměrná spotřeba elektrické energie taviče B činila 701 kWh/t (tab. 2.7, ř. 2, sl. 5). Je tedy 

zřejmé, že tavič B pracuje za přísně srovnatelných podmínek o 26 kWh/t příznivěji. Ani přes 

poměrně výraznou odchylku nebyl mezi taviči prokázán statisticky významný rozdíl 

(p=0,1689) – příloha 7f. 

Důvody výše uvedeného zjištění jsou patrné z histogramů četnosti. Z nich vyplývá, že 

ačkoliv tavič A dosahoval spotřeby elektrické energie nejčastěji okolo 700 kWh/t (25 % 

taveb), u zbývajících taveb měl spotřeby ve výrazně širším rozmezí 675 – 800 kWh/t (obr. 

2.7a). Obdobná situace byla patrná také u taviče B, který měl přibližně 50 % taveb se 

spotřebou 675 kWh/t a zbylých 50 % jeho taveb bylo rovnoměrně rozloženo v intervalu 650 – 

800 kWh/t (obr. 2.7b). Když si uvědomíme, že taviči měli při tavbách prakticky srovnatelné 

podmínky (jeden sázecí koš, prostoj před tavbou 0-50 min), signalizují tato zjištění významné 

rezervy například v oblasti energetických režimů, regulace elektrod či v technickém stavu pece. 

Tyto skutečnosti dokreslují rovněž intervaly spolehlivosti – viz obr. 2.7d. 

Variační koeficient taviče A – 6,19 % (tab. 2.7, ř. 1, sl. 9) byl mírně nižší než u taviče B – 

6,66 % (tab. 2.7, ř. 2, sl. 9). Tento trend byl zřejmý již z výsledků úvodní analýzy. 
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Komplexním posouzením spotřeby elektrické energie bylo zjištěno, že tavič B při tavbě 

pracoval v průměru o 26 kWh/t příznivěji. Nepotvrdily se tedy téměř totožné spotřeby obou 

tavičů, které byly signalizovány při vstupní analýze. Výsledky komplexní analýzy rovněž 

upozorňují na problémy při dodržování energetických režimů či seřízení hydraulické regulace 

elektrod. Z toho pro slévárnu vyplývá jednoznačné zadání k detailnímu prošetření výše 

uvedených oblastí. 

Následně se zaměřujeme na hodnocení doby tavby.  

6.1.3.2.8 Hodnocení doby tavby 

Z tab. 2.8 vyplývá, že průměrná doba tavby taviče A činila 145 min/tav (ř. 1, sl. 5). 

Naproti tomu u taviče B byla tavba za stejných podmínek v průměru o 9 min/tav kratší –  

136 min/tav (ř. 2, sl. 5). Rozdíl mezi taviči nebyl v příloze 7f identifikován jako statisticky 

významný (p=0,282). 

Z histogramů četnosti je zřejmé, že ačkoliv se doba tavby obou tavičů pohybuje nejčastěji 

okolo 130 min/tav, více než polovina jejich dalších taveb spadá do intervalu 140 – 200 min/tav 

(obr. 2.8a) respektive 110 – 180 min/tav (obr. 2.8b). To svědčí o rozdílných pracovních 

postupech taviče A i taviče B. 

Variační koeficient obou tavičů byl přibližně stejně vysoký – 16 % (tab. 2.8, ř. 1 – 2, sl. 9). 

Komplexním posouzením doby tavby tedy docházíme k závěru, že tavba taviče B je 

v průměru o 9 min/tav kratší než u taviče A. Toto zjištění je v rozporu se signály úvodní 

nákladové analýzy, v rámci které pracoval o 15 min/tav příznivěji tavič A. Vyjma uvedených 

skutečnosti z výsledků šetření vyplývá jednoznačný podnět k prověření pracovních postupů 

jednotlivých tavičů.  

Následuje pohled na dobu tavení.  

6.1.3.2.9 Hodnocení doby tavení 

Údobí tavení taviče A trvalo průměrně 80 min/tav (tab. 2.9, ř. 1, sl. 5). V případě taviče B 

bylo v průměru o 4 min/tav kratší – 76 min/tav (tab. 2.9, ř. 2, sl. 5). Z uvedeného je tedy 

zřejmé, že odchylka odhalená při posuzování doby tavby není dána dobou tavení. Rozdíl  

ve výši 4 min/tav není dle výsledné p-hodnoty (0,534) statisticky významný – viz příloha 7f. 

Při pohledu na histogramy četnosti je zřejmé, že taviči A trvala doba tavení od 60 min/tav 

do 110 min/tav se zřejmým vrcholem v 70 min/tav (50 % taveb). Naproti tomu u taviče B 
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byly ve stejném intervalu patrné dva různé vrcholy 70 min/tav a 90 min/tav. To může svědčit 

o odlišném používání energetických režimů. 

Z hlediska doby tavení dosahovali oba taviči poměrně značné variability – 21 % (tab. 2.9, 

ř. 1 – 2, sl. 9).  

Závěrem hodnocení můžeme konstatovat, že komplexním posouzením se potvrdil trend 

kratší doby tavení taviče B – 4 min/tav. Dále bylo konstatováno možné používání odlišných 

energetických režimů obou tavičů. Tyto skutečnosti by měly být podrobně prošetřeny. 

Dále jsou oba posuzované soubory taveb hodnoceny z hlediska hmotnosti tekutého kovu. 

6.1.3.2.10 Hodnocení hmotnosti tekutého kovu 

Z tabulky 2.10 vyplývá, že tavič A pracoval s průměrnou hmotností kovu na žlábku  

ve výši 5 683 kg/tav (ř. 1, sl. 5). Hmotnost tekuté fáze taviče B byla v průměru o 90 kg/tav 

nižší – 5 893 kg/tav (ř. 2, sl. 5). Je tedy zřejmé, že oba výběrové soubory taveb v průměru 

zpracovávaly přibližně stejné množství tekutého kovu. Uvedený rozdíl není statisticky 

významný (p=0,816) – příloha 7f. Průměrná hmotnost tavby tedy náklady vážněji 

neovlivňovala. 

Dále nahlížíme na hodnoty tavicí předváhy. 

6.1.3.2.11 Hodnocení tavicí předváhy 

Průměrná hodnota tavicí předváhy taviče A činí 97 kg/t (tab. 2.11, ř. 1, sl. 5). U taviče B je 

v průměru o 7 kg/t vyšší – 104 kg/t (tab. 2.11, ř. 2, sl. 5). Přestože rozdíl mezi taviči není 

nikterak významný (ani ze statistického hlediska – p=0,295) – viz příloha 7f, samotné 

hodnoty předváhy jsou oproti standardním údajům opět poměrně vysoké. 

Při posuzování variability práce bylo zjištěno, že variační koeficient taviče A činí 18,89 % 

(tab. 2.9, ř. 1, sl. 9). Naproti tomu variabilita taviče B je nižší – 13,62 % (tab. 2.9, ř. 1, sl. 9).  

Z výsledků komplexního posouzení je zřejmé, že se nepotvrdily výrazně vyšší hodnoty 

tavicí předváhy, jež byly u obou tavičů avizovány v úvodní nákladové analýze. Přesto jsou i 

zde uvedené hodnoty tavicí předváhy vyšší než je běžné. Toto zjištění pro slévárnu 

představuje podnět k prošetření metalurgických režimů.  

Následuje shrnutí zjištěných skutečností.  
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6.1.3.3 Shrnutí výsledků komplexní technicko-ekonomické analýzy 

Z hlediska NVN pracuje při výrobě oceli 422712 na EOP1 za přísně srovnatelných 

podmínek v průměru o 245 Kč/t hospodárněji tavič B. Při podrobnějším šetření bylo zjištěno, 

že vzniklý rozdíl ve prospěch taviče B je způsoben jak skupinou materiálových – 78 Kč/t, tak 

skupinou zpracovacích nákladů – 129 Kč/t.  

V případě materiálových nákladů pracuje tavič B příznivěji z hlediska vsázky i kovových 

přísad. U kovových přísad byl potenciální nákladový prostor dokonce označen jako statisticky 

významný – 91 Kč/t. Naopak z hlediska nekovových přísad se jeví mírně příznivější práce 

taviče A – 17 Kč/t. Variabilita práce s přísadami byla u obou tavičů opět vyšší. 

Rozdíl ve zpracovacích nákladech je způsoben především nižší průměrnou hodnotou 

spotřeby elektrické energie taviče B – o 26 kWh/t. Částečně je však ovlivněn také příznivější 

dobou tavby taviče B – o 9 min/tav. Rozdílná doba tavby mezi taviči není v tomto případě 

zapříčiněna dobou tavení – 4 min/tav ve prospěch taviče A. U obou posuzovaných údobí byla 

opět patrná poměrně vysoká měnlivost práce obou tavičů. 

Z náznaků úvodní nákladové analýzy a konkrétních výstupů komplexní technicko-

ekonomické analýzy tedy pro slévárnu vyplynula následující doporučení:  

� zaměřit se na prošetření skladby vsázky (výsledky analýzy nasvědčují 

nerespektování či neexistenci sázecího předpisu);  

� prověřit metalurgické režimy (taviči při legování lázně prokazatelně používají různé 

přísady – pracují nestandardně, hodnoty tavicí předváhy jsou vyšší než je běžné).  

� prověřit energetické režimy (taviči za prakticky srovnatelných podmínek dosahují 

odlišné spotřeby elektrické energie a doby tavení).  

� prověřit stav hydraulické regulace elektrod (rovněž nesprávné seřízení regulace 

elektrod může svědčit o nestandardních spotřebách elektrické energie a době tavení). 

� prošetřit pracovní postupy na tavírně (variabilita posuzovaných nákladových a 

technologických charakteristik byla obecně poměrně vysoká).  

Výsledky šetření všech výběrových souborů posuzovaných v rámci technicko-

ekonomické analýzy v DSB EURO s.r.o. jsou k dispozici v [66] nebo u autora disertační práce. 

Pro úplnost je potřeba uvést, že z výstupů komplexní technicko-ekonomické analýzy  

v blanenské slévárně byl proveden úvod do posuzování závislostí nákladových a 

technologických charakteristik při tavení oceli v EOP (dle postupu naznačeného v kapitole 

v 5.3.6.6). V rámci tohoto šetření byly prověřovány především základní vazby mezi NVN na 
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výrobu tekutého kovu a vybranými nezávisle proměnnými (materiálové náklady, náklady na 

vsázku, náklady na kovové přísady, zpracovací náklady, spotřeba elektrické energie, doba 

tavby, doba tavení, hmotnost tekutého kovu, tavicí předváha). V dalších krocích byly 

hodnoceny také vztahy mezi zpracovacími náklady a vybranými nezávisle proměnnými 

(shodné s výše uvedenými) a dále pak závislosti mezi spotřebou elektrické energie a 

vybranými nezávisle proměnnými (doba tavby, doba tavení). Z výsledků provedeného šetření 

je možné konstatovat, že napříč všemi výběrovými soubory vždy existovaly závislosti mezi 

NVN a materiálovými náklady, NVN a vsázkou, NVN a zpracovacími náklady, zpracovacími 

náklady a spotřebou elektrické energie. Podrobněji např. viz [33, 68]. Závěrem je vhodné 

zmínit, že DSB EURO s.r.o. je prozatím jedinou slévárnou, kde byly závislosti posuzovány. 

Do budoucna je plánováno prověřování základních vazeb ve výrobním procesu tekutého kovu 

na elektrických pecích také v dalších slévárnách.  

Po detailním přiblížení způsobu aplikace a hodnocení výstupů technicko-ekonomické 

analýzy v podmínkách DSB EURO s.r.o. následuje v dalších statích této kapitoly již pouze 

stručný pohled na provedené analýzy ve zbylých pěti slévárnách. Budou tedy posuzovány již 

pouze vybrané závěry z hodnocení, na statistickou významnost rozdílu bude upozorňováno 

pouze tam, kde byla zjištěna a výsledky nebudou doprovázeny graficky. 

6.2 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. 

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA představuje další ze sléváren, ve které 

byla při posuzování výrobního procesu tekuté fáze aplikována vyjma úvodní nákladové 

analýzy rovněž komplexní technicko-ekonomická analýza. 

6.2.1 Představení společnosti [80, 89] 

KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. je moderně řízená slévárna ocelových odlitků, 

odstředivě litých trubek a speciálních odlitků. Má více než stoletou tradicí, která  

se specializuje na oblast kusové a malosériové výroby. Velké množství odstupňovaných 

velikostí rámů a různá velikost pecních agregátů (1x5t EOP a 1x3t, 1x1t a 2x0,5t EIP) 

slévárně umožňuje vyrábět odlitky i o malé hmotnosti a ze speciálních materiálů.  

Rozsah hmotností vyráběného sortimentu je následující: 

o Ruční formování odlitků: 

- Oceli => 5 – 4 000 kg; 

o Odlévání odstředivě litých trubek do kovových kokil: 

- Oceli => 45 – 1 200 kg. 
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Výrobky jsou určeny především pro lodní průmysl, energetiku, tepelné procesy, důlní a 

cementárenský průmysl, gumárenský průmysl, strojírenství a části čerpadel. V roce 2010 činil 

předpokládaný obrat slévárny 150 mil Kč při objemu výroby 1 490 t odlitků (hrubá hmotnost). 

Následuje pohled na úvodní nákladovou analýzu. 

6.2.2 Úvodní nákladová analýza 

Úvodní nákladová analýza v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. byla realizována 

v prvním čtvrtletí roku 2007. 

6.2.2.1 Předmět šetření 

Pro vstupní analýzu bylo slévárnou poskytnuto 24 taveb nízkolegované jakosti oceli 

s přísadami Cr a Mo, která je dle DIN 17 205 označována jako GS-34CrMo4. Ocel této 

jakosti je obvyklé určena pro velmi namáhavé strojní součásti (např. ozubená kola). Získaný 

soubor taveb byl dělen dle tavičů, tzn., že v rámci úvodní nákladové analýzy bylo v brněnské 

slévárně posuzováno 7 taveb taviče A oproti 17 tavbám taviče B. Posuzované tavby pocházely 

z výběrového souboru z období 3.1. – 10.6.2006. Všechny byly taveny na jedné 5t EOP  

(obr. 17a, obr. 17b). Podrobnější informace o hodnocené jakosti tekutého kovu a technické 

údaje o posuzované EOP jsou uvedeny v příloze 8, odrážka a, b. 

  

Obr. 17a: Odpich oceli z 5t EOP   Obr. 17b: Stahování strusky z 5t EOP 
v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. [89]   v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. [89] 

Rozsah hodnocených nákladů a technologických charakteristik posuzovaných v rámci 

úvodní nákladové analýzy v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. byl obdobný jako 

v případě DSB EURO s.r.o. K ocenění jednotlivých taveb byly použity ceny a nákladové 

sazby KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNY, s.r.o. platné v prvním čtvrtletí 2007. 

Následuje stručný pohled na hodnocení zjištěných skutečností. 
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6.2.2.2 Vybrané závěry z hodnocení 

Při úvodní nákladové analýze v brněnské slévárně nedosahovaly hodnoty posuzovaných 

položek vždy normálního rozložení. Z uvedeného důvodu byl k hodnocení středních hodnot 

položek s jiným než normálním rozložením použit místo aritmetického průměru medián, 

jehož využití snižuje ovlivnitelnost výsledku extrémními hodnotami. Obdobný způsob práce 

se středními hodnotami byl často využíván také v případě dále posuzovaných sléváren.  

Tato skutečnost má za následek, že součty středních hodnot dílčích nákladových položek 

v níže uvedených odstavcích a souhrnných tabulkách (tab. 8 – tab. 13) se vždy nerovnají. 

Hodnocení začíná opět nejprve pohledem na NVN. 

Při posuzování NVN výroby oceli GS-34CrMo4 v 5t EOP byl mezi taviči zjištěn 

nákladový rozdíl 1 272 Kč/t (tavič A – 13 199 Kč/t, tavič B – 14 471 Kč/t). Uvedený rozdíl 

byl identifikován jako statisticky významný. 

Posouzením středních hodnot materiálových nákladů bylo zjištěno, že tavič A (11 037 Kč/t) 

pracoval o 1 081 Kč/t úsporněji než tavič B (12 118 Kč/t). Po tomto zjištění byla podrobně 

zmapována nákladovost vsázky a přísad, u nichž byla patrná vysoká variabilita práce obou 

tavičů. Z dalšího rozboru bylo zřejmé, že z hlediska mediánů pracují oba taviči s výrazně 

odlišnou skladbou vsázky, kdy rozdíl ve prospěch taviče A činí 3 466 Kč/t (tavič A –  

6 040 Kč/t, tavič B – 9 506 Kč/t). Naproti tomu u kovových přísad dosáhl tavič A (4 702 Kč/t) 

ve srovnání s tavičem B (2 999 Kč/t) opačného nákladového výsledku než u vsázky, a to  

o 1 703 Kč/t. U všech položek materiálových nákladů (mimo nekovové přísady) byl mezi 

taviči zjištěn statisticky významný rozdíl. 

Z hlediska zpracovacích nákladů nebyl rozdíl mezi taviči tak výrazný jako v případě 

materiálových nákladů. Nicméně i v této skupině byl objeven zajímavý nákladový prostor – 

57 Kč/t ve prospěch taviče A (tavič A – 2 088 Kč/t, tavič B – 2 145 Kč/t). Při posouzení 

spotřeby elektrické energie bylo zjištěno, že oba taviči dosahovali poměrně vysokých hodnot 

(tavič A – 759 kWh/t, tavič B – 773 kWh/t), přičemž o 14 kWh/t nižší průměrné spotřeby 

dosáhl tavič A. Zajímavé bylo rovněž zjištění, že tavič A pracoval se skutečnými spotřebami 

v rozmezí 706 – 823 kWh/t zatímco spotřeby taviče B spadaly do intervalu 646 – 859 kWh/t. 

Z histogramů četnosti obou tavičů byla navíc patrná značná neuspořádanost těchto hodnot.  

To signalizovalo nutnost detailního prověření. Při posuzování doby tavby a tavení jsme došli 

k následujícím závěrům. Taviči B (195 min/tav) trvala tavba v průměru o 14 min/tav déle. 

Podobného trendu dosahoval tavič B (135 min/tav) také z hlediska doby tavení, a to  
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o 8 min/tav. Rovněž zde byly konstatovány problémy v rozložení hodnot v histogramech, což 

naznačuje, že organizace tavicího procesu vyžaduje podrobné prošetření. 

 Výrazný je také rozdíl v tavicí předváze. Bylo zjištěno, že tavič A (44 kg/t) pracuje  

o 23 kg/t příznivěji než tavič B (67 kg/t). Je však třeba připomenout, že hodnoty předváhy 

jsou zásadně nižší než ve slévárně DSB EURO s.r.o. 

Vybrané závěry vstupní analýzy v brněnské slévárně jsou uvedeny v tab. 8. Podrobné 

hodnocení výsledků analýzy je k dispozici u autora práce.  

Tab. 8: Výsledky úvodní nákladové analýzy v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. 

 Posuzované položky Jednotky 
Střední hodnoty 

Tavič A Tavič B Odchylka* 

ř./sl. 1 2 3 4 5 

1 NVN [Kč/t] 13 199 14 471 1 272 
2 Materiálové náklady [Kč/t] 11 037 12 118 1 081 
3 Náklady na vsázku [Kč/t] 6 040 9 506 3 466 

4 Náklady na kovové přísady [Kč/t] 4 702 2 999 1 703 

5 Náklady na nekovové přísady [Kč/t] 171 182 11 

6 Zpracovací náklady [Kč/t] 2 088 2 145 57 
7 Spotřeba elektrické energie [kWh/t] 759 773 14 

8 Doba tavby [min/tav] 195 209 14 

9 Doba tavení [min/tav] 135 143 8 

10 Hmotnost tekutého kovu [kg/tav] 7 107 7 153 46 

11 Tavicí předváha [kg/t] 44 67 23 

* … absolutní hodnota rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dané položky 

Následuje shrnutí hlavních výstupů úvodní nákladové analýzy.  

6.2.2.3 Shrnutí vybraných závěrů úvodní nákladové analýzy 

Provedením analýzy v oblasti NVN byl mezi taviči odhalen významný nákladový rozdíl  

ve výši 1 272 Kč/t. Po detailnějším rozboru tohoto rozdílu je možné konstatovat, že úvodní 

nákladová analýza v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. signalizovala značný potenciál 

pro nákladové úspory prakticky ve všech posuzovaných oblastech. Ať už u vsázky a přísad, 

spotřeby elektrické energie či organizace pracovních postupů. Ke zpřesnění naznačených šetření 

bylo slévárně doporučeno ověřit předběžně získané signály na řádově větším souboru taveb. 

Následuje pohled na komplexní technicko-ekonomickou analýzu. 
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6.2.3 Technicko-ekonomická analýza 

Komplexní technicko-ekonomická analýza byla v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. 

provedena v období od září 2007 do července 2008. 

6.2.3.1 Předmět šetření 

Předmětem komplexního šetření bylo 160 taveb oceli GS-34CrMo4 (viz příloha 8a), jejíž 

výroba v 5t EOP (viz příloha 8b) byla posuzována již v rámci úvodní analýzy. Tavby 

pocházely z období 4.7.2006 – 12.7.2007. Pracovní osádka pece byla stejná jako při úvodním 

šetření. Pro účely zajištění maximální srovnatelnosti dílčích souborů taveb byl posuzovaný 

výběrový soubor dělen podle třech hlavních kritérií (pořadí tavby na směně, počtu sázecích 

košů, tavičů). Podrobněji viz příloha 4, odrážka b. V rámci předložené práce se z důvodu 

rozsahu budeme zabývat pouze posouzením souboru 42 taveb oceli GS-34CrMo4, tavených  

v 5t EOP jako první na směně, sázených jedním sázecím košem, tavených tavičem A oproti 

souboru 37 taveb oceli GS-34CrMo4, tavených v 5t EOP jako první na směně, sázených 

jedním sázecím košem, tavených tavičem B.  

K ocenění jednotlivých taveb byly použity nákladové sazby KRÁLOVOPOLSKÉ 

SLVÉRÁNY, s.r.o. ze září 2007. 

Následují vybrané závěry z hodnocení výsledků komplexní technicko-ekonomické analýzy. 

6.2.3.2 Vybrané závěry z hodnocení 

Z komplexního posouzení NVN výroby oceli GS-34CrMo4 v 5t EOP vyplývá, že 

z hlediska středních hodnot pracuje za přísně srovnatelných podmínek (první tavba na směně, 

jeden sázecí koš) o 145 Kč/t úsporněji tavič A (tavič A – 14 204 Kč/t, tavič B – 14 349 Kč/t). 

Přestože rozdíl mezi posuzovanými taviči nebyl tak výrazný  jako v případě úvodní nákladové 

analýzy, trend nižších nákladů taviče A se potvrdil rovněž při detailnějším rozboru.  

Po příčinách uvedených skutečností pátráme opět v obou hlavních skupinách NVN. 

Při komplexním pohledu do skupiny materiálových nákladů bylo zjištěno, že taviči 

pracují v prvním přiblížení dle průměrných hodnot téměř totožně (tavič A – 12 152 Kč/t, tavič 

B – 12 168 Kč/t). Nepotvrdil se tak statisticky významný rozdíl odhalený v rámci úvodní 

nákladové analýzy, jež signalizoval výrazné úspory v práci taviče A (1 081 Kč/t). Podrobným 

posouzením jednotlivých položek materiálových nákladů jsme došli k závěru, že za přísně 

srovnatelných podmínek se vsázkou hospodařil úsporněji tavič B – o 114 Kč/t (tavič A – 

9 046 Kč/t, tavič B – 8 932 Kč/t), zatímco s kovovými přísadami zacházel příznivěji tavič A – 

o 110 Kč/t (tavič A – 2 958 Kč/t, tavič B – 3 068 Kč/t). Z výstupů komplexní analýzy tedy 
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vyplývá, že z hlediska vsázky a kovových přísad dosahovali oba taviči přesně opačně 

orientované možnosti nákladové úspory, než která byla signalizována v úvodním šetření. 

Naproti tomu při nahlédnutí do skupiny nekovových přísad byl mezi posuzovanými soubory 

potvrzen nákladový prostor ve prospěch taviče A – 20 Kč/t, který byl navíc identifikován jako 

statisticky významný. Detailní pohled na skutečné hodnoty nákladů na vsázku (tavič A – od 

5 944 Kč/t do 12 919 Kč/t, tavič B – od 6 012 Kč/t do 11 457 Kč/t), kovové přísady (tavič A – 

od 816 Kč/t do 5 350 Kč/t, tavič B – od 1 311 Kč/t do 5 051 Kč/t) a nekovové přísady (tavič 

A – od 107 Kč/t do 189 Kč/t, tavič B – od 125 Kč/t do 244 Kč/t) u obou tavičů svědčí o velmi 

nízké úrovni standardizace práce a značném vlivu náhodných prvků. Uvedená zjištění 

potvrzují rovněž stanovené hodnoty variačních koeficientů (vsázka – až 17 %, kovové přísady 

– až 39 %, nekovové přísady – až 14 %). Prezentované skutečnosti tedy pro slévárnu 

představují jednoznačný podnět k podrobnému prošetření skladby vsázky a použitých 

metalurgických režimů. 

Hodnocením mediánů zpracovacích nákladů bylo zjištěno, že při výrobě oceli  

GS-34CrMo4 v 5t EOP pracuje o 70 Kč/t úsporněji tavič A (tavič A – 2 229 Kč/t, tavič B – 

2 299 Kč/t). Tendence nižších nákladů na zpracování byla u taviče A patrná již z úvodního 

šetření. Komplexním posouzením byl navíc uvedený rozdíl identifikován jako statisticky 

významný. Při podrobnějším pohledu do struktury zpracovacích nákladů bylo zřejmé, že 

rozdíl mezi taviči je způsoben jak odlišnou spotřebou elektrické energie – o 19 kWh/t (tavič A 

– 824 kWh/t, tavič B – 843 kWh/t), tak různou dobou tavby – o 14 min/tav (tavič A –  

202 min/tav, tavič B – 214 min/tav) a tavení – o 5 min (tavič A – 136 min/tav, tavič B –  

141 min/tav). Z uvedeného je dále patrné, že ve všech případech pracoval příznivěji tavič A, 

což bylo avizováno již z výsledků úvodní analýzy. Navíc bylo zjištěno, že z hlediska spotřeby 

elektrické energie a doby tavby se jedná o statisticky významnou možnost nákladové redukce. 

Výsledky komplexního posouzení elektrické energie rovněž upozorňují na značně vysoké 

hodnoty spotřeby. Tyto skutečnosti jednoznačně hovoří pro detailní prověření energetických 

režimů, stavu hydraulické regulace elektrod a pracovních postupů na tavírně. 

Při pohledu na hodnoty tavicí předváhy byla potvrzena příznivější práce taviče A –  

o 13 kg/t, která byla naznačena již při vstupní analýze. Zároveň je však potřeba zmínit, že 

hodnoty tavicí předváhy stanovené v rámci komplexního šetření byly oproti úvodní analýze 

mírně vyšší. Dále je potřeba upozornit na značnou variabilitu práce obou tavičů (až 62 %).  

To by mělo vést k prověření metalurgických režimů ve slévárně. 
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Vybrané výsledky technicko-ekonomické analýzy v podmínkách KRÁLOVOPOLSKÉ 

SLÉVÁRNY, s.r.o. jsou uvedeny v tab. 9. Podrobné hodnocení výstupů komplexního šetření 

je k dispozici v [65] nebo u autora disertační práce.  

Tab. 9: Výsledky technicko-ekonomické analýzy v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. 

 Posuzované položky Jednotky 
Střední hodnoty 

Tavič A Tavič B Odchylka* 

ř./sl. 1 2 3 4 5 

1 NVN [Kč/t] 14 204 14 349 145 
2 Materiálové náklady [Kč/t] 12 152 12 168 16 
3 Náklady na vsázku [Kč/t] 9 046 8 932 114 

4 Náklady na kovové přísady [Kč/t] 2 958 3 068 110 

5 Náklady na nekovové přísady [Kč/t] 148 168 20 

6 Zpracovací náklady [Kč/t] 2 229 2 299 70 
7 Spotřeba elektrické energie [kWh/t] 824 843 19 

8 Doba tavby [min/tav] 202 214 12 

9 Doba tavení [min/tav] 136 141 5 

10 Hmotnost tekutého kovu [kg/tav] 6 811 6 808 3 

11 Tavicí předváha [kg/t] 69 82 13 

* … absolutní hodnota rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dané položky 

6.2.3.3 Shrnutí vybraných závěrů technicko-ekonomické analýzy 

Komplexním hodnocením NVN výroby oceli GS-34CrMo4 v 5t EOP byla mezi středními 

hodnotami posuzovaných souborů taveb odhalena možnost nákladové redukce ve výši  

145 Kč/t. Z podrobného pátrání po příčinách uvedeného rozdílu pro slévárnu vyplynuly 

následující podněty a doporučení:  

� zaměřit se na skladbu vsázky (výsledky analýzy při práci se vsázkou upozorňují na 

nízkou úroveň standardizace);  

� prošetřit metalurgické režimy (taviči za prakticky srovnatelných podmínek při 

legování lázně používali prokazatelně odlišné kovové přísady, rovněž z hlediska 

tavicí předváhy pracovali odlišně);  

� prověřit energetické režimy (mezi spotřebami elektrické energie obou tavičů byl 

prokázán statisticky významný rozdíl);  

� zaměřit se na stav hydraulické regulace elektrod (rovněž nesprávné seřízení 

regulace elektrod může mít za následek rozdílné hodnoty spotřeby elektrické energie); 

� prošetřit pracovní postupy na tavírně (z hlediska doby tavby pracují oba taviči 

prokazatelně odlišně – statisticky významný rozdíl, variabilita práce především 

s materiálovými náklady a tavicí předváhou byla značně vysoká). 
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Po seznámení s výsledky aplikace technicko-ekonomické analýzy v DSB EURO s.r.o.  

a KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o. následuje stručné přiblížení hlavních zjištění  

ve slévárnách, kde byla provedena pouze úvodní nákladová analýza výroby tekutého kovu. 

První z nich je UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce. 

6.3 UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce 

Výrobní závod v Prakovcích představuje jedinou slévárnu mimo území ČR, ve které byla 

nákladovost výroby tekutého kovu prostřednictvím nově vyvinuté metody analyzována. 

6.3.1 Představení společnosti [81, 82, 90] 

Počátkem srpna 2008 byla pod hlavičkou UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce zahájena 

výroba ve slévárně v areálu firmy Prakovská oceliarska spoločnosť (POS) v Prakovcích. 

Technologické dispozice slévárny umožňují výrobu vysoce kvalitní manganové (Hadfieldové) 

oceli a celou škálu LLG a LKG o hmotnostech od 1 do 120 kg (poloautomatická formovací 

linka CISAG). Tekutý kov je taven ve 4x3t EOP. Odlitky jsou určeny především pro 

vojenskou techniku, zemědělství, kolejová vozidla, automobilový průmysl, těžké strojírenství 

a energetiku. V roce 2009 došlo ve slévárně v důsledku globální ekonomické krize k přerušení 

výroby, která doposud nebyla obnovena. Výrobní kapacita před přerušením výroby činila cca 

9 000 t odlitků za rok (skutečná roční produkce odlitků činila cca 4 000 t). 

6.3.2 Úvodní nákladová analýza 

Úvodní nákladová analýza ve slévárně v Prakovcích byla provedena v září 2008. 

6.3.2.1 Předmět šetření 

K analýze nákladovosti výroby tekuté fáze byl poskytnut vzorek o rozsahu 30 taveb LLG 

dle ČSN 422420 – použití např. pro výrobu části ložisek. Výběrový soubor taveb pocházející 

z období 2.6. – 18.7.2008 byl taven na jedné 3t EOP (obr. 18). Ačkoliv z 2.2.1.2 vyplývá, že 

výroba LLG v EOP není zcela běžná, v Prakovcích byl tento výrobní způsob použit. Získané 

tavby byly posuzovány nejprve z hlediska tavičů (tavič A – 6 taveb, tavič B – 5 taveb, tavič C 

– 5 taveb, tavič D – 4 tavby, tavič E – 6 taveb) a následně také z pohledu pracovních směn 

(ranní – 14 taveb, odpolední – 11 taveb, noční – 5 taveb). V rámci této práce se zaměříme 

pouze na hodnocení dle směn. Detailnější informace o LLG 422440 a technické informace o 

posuzované EOP jsou uvedeny v příloze 9, odrážka a, b. 



101 
 

Figala V.: Vývoj a aplikace metody technicko-ekonomické analýzy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích ve slévárnách 
Disertační práce, VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra slévárenství, 2011 

 

 

Obr. 18: Tavba v 3t EOP 
v UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce [81] 

Struktura hodnocených nákladů a naturálních ukazatelů je obdobná jako v případě 

úvodních analýz obou předchozích sléváren. Výjimku tvořila pouze tavicí předváha, která 

v důsledku nepřesného vážení tekutého kovu nebyla hodnocena. K výpočtu nákladů byly 

použity ceny a nákladové sazby platné v době aplikace metody ve slévárně. Pro úplnost je 

vhodné zmínit, že ve slévárně nebyl oceňován vratný odpad a použité ceny a sazby byly 

vedeny ve slovenských korunách. 

Následuje hodnocení zjištěných skutečností. 

6.3.2.2 Vybrané závěry z hodnocení 

Posouzením NVN výroby LLG 422420 v 3t EOP bylo zjištěno, že nejnižších nákladů je 

z hlediska mediánů dosahováno na ranní směně – 9 397 Sk/t (o 496 Sk/t méně než na 

odpolední směně, o 413 Sk/t méně než na noční směně). Tyto skutečnosti byly podnětem pro 

hledání příčin možných nákladových rezerv ve slévárně. 

Nahlédnutím na jednotlivé položky materiálových nákladů bylo zjištěno, že nejnižších 

nákladů na vsázku bylo dosaženo na odpolední směně – 3 151 Sk/t (o 12 Sk/t méně než na 

ranní a noční směně). Histogramy četnosti naznačovaly, že na jednotlivých směnách dochází 

„téměř“ k jednotnému druhování vsázky (s výjimkou několika málo taveb). Z hlediska kovových 

přísad se jevila nejúsporněji noční směna – 252 Sk/t (o 54 Sk/t lépe než ranní směna,  

o 41 Sk/t lépe než odpolední směna). Obdobně tomu bylo také v případě nekovových přísad, 

kdy se na noční směně (325 Sk/t) pracovalo v průměru o 56 Sk/t úspornější než ranní směně a 

o 50 Sk/t úspornější než na odpolední směně. Zjištěné skutečnosti dále naznačovaly poměrně 

nízkou míru pravidelnosti při práci s jednotlivými položkami materiálových nákladů. Z toho 

vyplývá jednoznačné doporučení zaměřit se na standardizaci práce se vsázkou a přísadami.  
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Při pohledu na střední hodnoty zpracovacích nákladů bylo možné konstatovat, že 

nejhospodárněji se pracovalo na ranní směně – 5 558 Sk/t (o 58 Sk/t lépe než na odpolední 

směně, o 551 Sk/t lépe než na noční směně). Důvodem těchto rozdílů byla nižší průměrná 

spotřeba elektrické energie na ranní směně – 847 kWh/t (o 31 kWh/t než na odpolední směně, 

o 117 kWh/t než na noční směně). V souvislosti s tímto zjištěním je však potřeba upozornit na 

značně vysoké hodnoty spotřeby elektrické energie na všech směnách, což může svědčit o 

špatném používání energetických režimů ve slévárně, neseřízení automatické regulace 

elektrod atd. Naproti údaji o nejnižší spotřebě elektrické energie na ranní směně jde 

skutečnost, že průměrná doba tavby na této směně dosahovala v průměru nejvyšší hodnoty – 

141 min/tav (o 9 min/tav více než na odpolední směně, o 15 min/tav více než na noční 

směně). Tyto protichůdné výsledky mohou být způsobeny i např. nepřesnou evidencí údajů  

v tavebních listech. Uvedená zjištění pro slévárnu představují další podněty k prošetření.  

Zajímavá je rovněž skutečnost, že zpracovací náklady na výrobu tekutého kovu 

v Prakovcích převyšují náklady materiálové. Tato výjimečná situace je dána především 

neoceňováním vratného materiálu vsazeného do pece (což snižuje hodnotu materiálových 

nákladů) a výrazně vysokými spotřebami elektrické energie (což se promítá do zvýšení 

zpracovacích nákladů).   

Vybrané závěry z uvedeného hodnocení jsou shrnuty v tab. 10. Podrobné výsledky 

vstupní analýzy ve slévárně v Prakovcích jsou k dispozici u autora disertační práce.  

Tab. 10: Výsledky úvodní nákladové analýzy v UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce 

  
Posuzované položky Jednotky 

Střední hodnoty 

Ranní Odpolední Noční Odchylka* 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 

1 NVN [Sk/t] 9 397 9 893 9 810 496 
2 Materiálové náklady [Sk/t] 3 842 3 797 3 694 148 
3 Náklady na vsázku [Sk/t] 3 163 3 151 3 163 12 

4 Náklady na kovové přísady [Sk/t] 306 293 252 54 

5 Náklady na nekovové přísady  [Sk/t] 381 375 325 56 

6 Zpracovací náklady [Sk/t] 5 558 5 616 6 109 551 
7 Spotřeba elektrické energie [kWh/t] 847 878 964 117 

8 Doba tavby [min/tav] 141 135 126 15 

9 Doba tavení [min/tav] 90 77 83 13 

10 Hmotnost tekutého kovu [kg/tav] 2 615 2 610 2 600 15 

11 Tavicí předváha [kg/t] - - - - 

* … absolutní hodnota rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dané položky 

Následuje shrnutí hodnocených skutečností. 
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6.3.2.3 Shrnutí vybraných závěrů úvodní nákladové analýzy 

Mezi pracovními směnami byl z hlediska NVN signalizován potenciální nákladový prostor 

ve výši 496 Sk/t. Při pátrání po příčinách tohoto rozdílu byly zjištěny rezervy především 

v oblastech nákladů na kovové (54 Sk/t) a nekovové přísady (56 Sk/t), spotřeby elektrické 

energie (117 kWh/t), doby tavby (15 min/tav) a doby tavení (13 min/tav). Vyjma těchto 

potenciálních úspor výsledky analýzy upozornily rovněž na vysokou variabilitu prakticky 

všech sledovaných hodnot. Analýza také naznačila určité nejasností a mnohdy i protichůdné 

výsledky (např. doby tavby se jeví nejkratší v noci, přičemž mají zároveň nejvyšší spotřebu el. 

energie, což není v souladu). Pro zpřesnění dosažených výsledků bylo slévárně doporučeno 

provedení komplexní technicko-ekonomické analýzy na rozsáhlejším souboru taveb. 

Následně se práce zaměřuje na vstupní analýzu ve slévárně akciové společnosti VÚHŽ. 

6.4 VÚHŽ a.s. – divize Slévárna 

Slévárna společnosti VÚHŽ představuje jednu ze dvou sléváren z Moravskoslezského 

kraje, která byla v rámci této práce posuzována. 

6.4.1 Představení společnosti [83, 91] 

VÚHŽ a.s. – divize Slévárna, nacházející se v obci Dobrá u Frýdku-Místku, je jednou  

ze šesti divizí akciové společnosti VÚHŽ, která vznikla 1. května 1992 ze státního podniku 

Výzkumný ústav hutnictví železa. Slévárna se specializuje zejména na výrobu odstředivě 

litých odlitků z oceli, LKG a LLG. Odlitky o hmotnostech 30 – 2 000 kg jsou ve slévárně 

vyráběny metodou horizontálního odstředivého lití, principem této metody je nalití tekutého 

kovu do rotující kovové formy. K produkci tekuté fáze má slévárna k dispozici následující 

EIP (1x1t, 2x0,5t, 1x0,1t a 1x0,04t). Vyráběné odlitky jsou určeny zejména pro hutní, 

elektrotechnický a potravinářský průmysl. V roce 2010 činil plánovaný obrat slévárny  

65 mil Kč při objemu produkce 1 100 t odlitků.  

6.4.1 Úvodní nákladová analýza 

Úvodní nákladová analýza ve slévárně VÚHŽ a.s. byla realizována v dubnu 2009. 

6.4.1.1 Předmět šetření 

Předmětem analýzy bylo 18 taveb vysoce legované jakosti oceli dle ČSN 422905 – použití 

např. pro výrobu částí generátorů. Tavby pocházející z období 27.1. – 5.2.2009 byly taveny na 

třech různých EIP (2x0,5t, 1x1t) viz obr. 19a, obr. 19b. S přihlédnutím k uvedeným 

skutečnostem bylo rozhodnuto, že nákladovost tekutého kovu získaných taveb bude 

hodnocena podle pecí (0,5t EIP1 – 5 taveb, 0,5t EIP2 – 4 tavby, 1t EIP – 9 taveb). Na žádost 
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slévárny bylo v rámci prvního přiblížení rozhodnuto také o rozdělení 9 taveb tavených na  

1t EIP dle tavičů (tavič A – 2 tavby, tavič B – 3 tavby, tavič C – 4 tavby, tavič D – 3 tavby), a 

to i přes velmi nízký počet taveb u jednotlivých tavičů. Hodnocení dle tavičů však není 

předmětem této práce. Detailnější informace o posuzované jakosti oceli a uvedených pecích 

jsou uvedeny v příloze 10, odrážka a), b).  

  

 Obr. 19a: Pohled na 2x0,5t EIP  Obr. 19b: Tavba v 1t EIP  
 ve VÚHŽ a.s. – divize Slévárna [91] ve VÚHŽ a.s. – divize Slévárna [91] 

Rozsah hodnocených nákladů a technologických ukazatelů byl obdobný jako v případě 

vstupních analýz předchozích sléváren. Na rozdíl od nich byl však problém se získáním 

požadovaných údajů, které byly v případě VÚHŽ a.s. sbírány až při samotné analýze. 

Důvodem byla skutečnost, že v době aplikace analýzy ve slévárně neexistoval plnohodnotný 

tavební list. Na 0,5t pecích navíc nebyla evidována spotřeba elektrické energie (pro účely 

analýzy stanovena zpětným odečtením přibližných hodnot z energetické ústředny). Rovněž 

byly zjištěny problémy při vážení surovin a tekutého kovu (z tohoto důvodu nebyla sledována 

tavicí předváha). Tavby byly oceněny na základě nákladových sazeb slévárny platných v době 

realizace úvodní nákladové analýzy. 

6.4.1.2 Vybrané závěry z hodnocení 

Při posuzování výroby oceli 422705 v jednotlivých EIP (s průměrnou hmotností vsázky a 

přísad 600 kg/tav ve všech pecích) bylo zjištěno, že z hlediska mediánů NVN je zpracování 

tekutého kovu nejúspornější v 1t EIP – 23 020 Kč/t (o 590 Kč/t než v 0,5t EOP1, o 599 Kč/t 

než v 0,5t EOP2). Tyto signály byly podnětem pro další šetření. 

Při pohledu na jednotlivé položky materiálových nákladů bylo zjištěno, že nejnižší 

náklady na vsázku jsou patrné u 0,5t EIP2 – 19 032 Kč/t (o 124 Kč/t nižší než u 0,5 EIP1,  

o 224 Kč/t nižší než u 1t EIP). Tato zjištění byla podložena následujícími skutečnostmi – 

v případě 0,5t EIP2 byla vsázka nejčastěji oceněna na 19 000 Kč/t, u 0,5 EIP1 na 19 200 Kč/t 
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a u 1t EIP na 19 300 Kč/t. Z hlediska přísad vsazených do pece byly náklady v průměru u 

všech pecí stejné (cca 180 Kč/t). Naproti tomu posouzením přísad vsazených do pánve byly 

nejnižší náklady signalizovány u 0,5t EIP1 – 85 Kč/t, což oproti zbylým dvěma pecím 

představuje průměrnou úsporu ve výši je 36 Kč/t. 

Výraznější rozdíly byly naznačeny ve skupině zpracovacích nákladů. Z hlediska mediánů 

byly nejnižší náklady na zpracování patrné u 1t EIP – 3 585 Kč/t (o 567 Kč/t nižší než u 0,5t 

EIP1, o 785 Kč/t nižší než u 0,5t EIP2). Z dalšího rozboru jednoznačně vyplývá, že způsobený 

rozdíl je dán především výrazně nižší spotřebou energie 1t EIP – 787 kWh/t (o 196 kWh/t než 

u 0,5t EIP1, o 182 kWh/t než u 0,5t EIP2). Nicméně je potřeba říci, že u všech posuzovaných 

pecí byla konstatována neúměrně vysoká spotřeba elektrické energie. Uvedeným zjištěním 

odpovídají rovněž hodnoty doby tavby, jejichž mediány upozorňují na podstatně kratší dobu 

výroby oceli v 1t EIP – 100 min/tav (o 53 min/tav než u 0,5t EIP1, o 83 min/tav než u 0,5t 

EIP2). Doba tavby je v tomto případě výrazně ovlivněna dobou tavení (0,5t EIP1 – 134 min/tav, 

0,5t EIP2 – 156 min/tav, 1t EIP – 80 min/tav). Mezi jednotlivými EIP byl z hlediska doby 

tavby a tavení prokázán statisticky významný rozdíl. U všech položek zpracovacích nákladů 

byla navíc patrná značná variabilita práce (až 59 %). Uvedené skutečnosti tedy naznačují 

výrazné nákladové rezervy v oblasti energetických režimů a organizace práce, a to u všech 

posuzovaných pecí. Dále se rýsovaly možnosti optimalizace rozdělení taveb na příslušné pece. 

Vybrané výstupy výše popsaného hodnocení jsou shrnuty v tab. 11. Podrobnější výsledky 

úvodní nákladové analýzy ve slévárně VÚHŽ a.s. jsou k dispozici u autora disertační práce. 

Tab. 11: Výsledky úvodní nákladové analýzy ve VÚHŽ a.s. – divize Slévárna 

  
Posuzované položky Jednotky 

Střední hodnoty 

0,5t EIP1 0,5t EIP2 1t EIP Odchylka* 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 

1 NVN [Kč/t] 23 610 23 619 23 020 599 
2 Materiálové náklady [Kč/t] 19 458 19 333 19 554 221 
3 Náklady na vsázku [Kč/t] 19 156 19 032 19 256 224 

4 Náklady na přísady do pece  [Kč/t] 180 179 179 1 

5 Náklady na přísady do pánve  [Kč/t] 85 121 121 36 

6 Zpracovací náklady [Kč/t] 4 152 4 370 3 585 785 
7 Spotřeba elektrické energie [kWh/t] 983 969 787 196 

8 Doba tavby [min/tav] 153 183 100 83 

9 Doba tavení [min/tav] 134 156 80 76 

10 Hmotnost tekutého kovu [kg/tav] 594 599 599 5 

11 Tavicí předváha [kg/t] - - - - 

* … absolutní hodnota rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dané položky 
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Následuje shrnutí výsledků úvodní nákladové analýzy.  

6.4.1.3 Shrnutí vybraných závěrů úvodní nákladové analýzy 

Přes velmi nízký počet taveb v posuzovaných souborech jednotlivých pecí byl v rámci 

úvodní nákladové analýzy ve VÚHŽ a.s. – divize Slévárna naznačen potenciální nákladový 

prostor v následujících oblastech. Náklady na vsázku – 221 Kč/t, náklady na přísady vsazené 

do pece – 36 Kč/t, spotřeba elektrické energie – 196 kWh/t, doba tavby – 83 min/tav, doba 

tavení – 76 min/tav. Vyjma uvedených rozdílů bylo upozorněno rovněž na nepřesnosti při 

vážení tekutého kovu vylitého z pece (hmotnost tekutého kovu u některých taveb převyšovala 

hmotnost vsázky a přísad vsazených do pece). Tyto skutečnosti měly za následek, že střední 

hodnoty NVN jednotlivých pecí se mezi sebou lišily až o 599 Kč/t. S přihlédnutím k uvedeným 

zjištěním bylo slévárně doporučeno v prvé řadě zavést podrobnou evidenci průběhu tavby do 

tavebních listů, zaměřit se na sledování spotřeby elektrické energie a prověřit stav vah na 

tavírně. Pro zpřesnění zjištěných skutečností by měla být ve slévárně následně provedena 

technicko-ekonomická analýza na rozsáhlejším souboru taveb. 

Následuje pohled na úvodní nákladovou analýzu ve slévárně Mencl Guss s.r.o. 

6.5 Mencl Guss s.r.o. 

Vstupní analýza byla aplikována rovněž ve společnosti Mencl Guss, která působí na 

území Ústeckého kraje.  

6.5.1 Představení společnosti [84, 92] 

Historie slévárny v Roudnici nad Labem sahá až do roku 1885. Pod dnešním názvem 

Mencl Guss s.r.o. slévárna vystupuje od roku 2005. Výroba ve slévárně je zaměřena 

především na odlitky z oceli a LKG. Tekutý kov je zpracováván v 1x5t EOP a 1x2t EIP.  

Dle typu formování slévárna vyrábí odlitky o následujících hmotnostech:  

o Ruční formování odlitků: 

- Oceli, LKG => 50 – 3 000 kg; 

o Strojní formování odlitků (formovací linka značky Hunter XL 2430): 

- Oceli, LKG => 1 – 100 kg. 

Vyráběný sortiment je určen pro automobilový, železniční a strojní průmysl. V roce 2010 

činil předpokládaný obrat slévárny 130 mil Kč při objemu výroby 4 000 t odlitků. 
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6.5.2 Úvodní nákladová analýza 

Úvodní nákladová analýza ve slévárně Mencl Guss s.r.o. byla realizována v červenci 2009.  

6.5.2.1 Předmět šetření 

Předmětem šetření byly dva výběrové soubory taveb. První soubor čítal 44 taveb 

nízkolegované jakosti oceli dle ČSN 422709 – použití např. pro výrobu části náprav vagónů. 

Tavby pocházely z období 4.11. – 24.11.2008. Druhým posuzovaným souborem bylo  

40 taveb LKG dle ČSN 422304 – použití např. pro výrobu brzdových válců. Tavby pocházely 

z období 2.9. – 28.11.2008. Oba soubory taveb byly taveny ve 2t EIP (obr. 20a, obr. 20b) a 

byly děleny dle tavičů a pracovních směn. V případě této práce je z důvodu rozsahu hodnocen 

pouze soubor oceli, v rámci kterého bylo proti sobě postaveno 19 taveb taviče A oproti  

22 tavbám taviče B. Podrobnější informace o hodnocených jakostech tekutého kovu a 

posuzované peci viz příloha 11, odrážka a, b. 

  

  Obr. 20a: Pohled na 2t EIP  Obr. 20b: Tavba v 2t EIP 
  v Mencl Guss s.r.o.    v Mencl Guss s.r.o. 

Jelikož se ve slévárně při tavení na 2t EIP neměřila spotřeba elektrické energie a nevážila 

hmotnost tekutého kovu vylitého z pece, byl rozsah sledovaných nákladů a naturálních 

ukazatelů v Mencl Guss s.r.o. užší než v případě vstupních analýz současně posuzovaných 

provozů (analýza zaměřena především na materiálové náklady a část zpracovacích nákladů 

úměrných době tavby). Kalkulační jednicí byla stanovena tuna vsázky a kovových přísad. 

Z důvodu neznalosti hmotnosti tekutého kovu nebyla hodnocena tavicí předváha. K ocenění 

taveb byly použity ceny a nákladové sazby slévárny platné v červenci 2009. 

Následuje hodnocení zjištěných skutečností. 
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6.5.2.2 Vybrané závěry z hodnocení 

Při posuzování NVN vynaložených na výrobu oceli 422709 v 2t EIP bylo zjištěno, že 

s výrazně nižšími náklady pracuje tavič A – 9 363 Kč/t (o 695 Kč/t úsporněji než tavič B). 

Uvedený rozdíl byl statisticky významný. Z tohoto důvodu jsme v analýze pokračovali 

pohledem na další posuzované položky (v tomto případě především na vsázku a přísady).  

Po podrobnějším nahlédnutí do skupiny materiálových nákladů bylo možné konstatovat, 

že při práci se vsázkou dosahoval výrazně nižších nákladů tavič A – 7 910 Kč/t (o 976 Kč/t 

méně než tavič B). Z dalšího rozboru bylo zřejmé, že jednotlivé tavby taviče A měly vsázku 

v nejvíce případech oceněnu na 8 000 Kč/t, zatímco u taviče B se náklady na vsázku 

pohybovaly nejčastěji okolo 9 000 Kč/t. Vyjma uvedeného rozdílu byla u vsázky patrná 

rovněž značná variabilita v práci obou tavičů (15 – 18 %). Z hlediska přísad vsazených do 

pece byl naopak úspornější tavič B – 246 Kč/t (o 80 Kč/t než tavič A). Rovněž v tomto 

případě byla u tavičů zřejmá poměrně nízká snaha o standardizaci nákladů, když variabilita 

práce činila 22 – 31 %. Zjištěné skutečnosti ve skupině materiálových nákladů tedy upozorňují 

na odlišnou skladbu vsázky a přísad a značnou variabilitu práce u obou posuzovaných 

souborů taveb. Signalizované rozdíly byly navíc identifikovány jako statisticky významné. 

Zpracovací náklady, které byly v tomto případě úměrné pouze době tavby, hovořily 

výrazně ve prospěch taviče B – 846 Kč/t (o 217 Kč/t nižší v případě taviče A). Příčina tohoto 

rozdílu je jednoznačně zřejmá při pohledu na dobu tavby, kdy taviči A (168 mi/tav) trvala 

tavba v průměru o 38 min/tav déle, než tomu bylo v případě taviče B (130 min/tav). Při 

podrobnějším šetření tohoto statisticky významného rozdílu bylo zjištěno, že zatímco 

skutečné hodnoty doby tavby taviče B se pohybovaly v rozmezí 110 – 275 min/tav, u taviče B 

byly v intervalu 95 – 165 min/tav. Uvedeným skutečnostem odpovídají také variační 

koeficienty obou tavičů (tavič A – 31 %, tavič B – 16 %). Tato zjištění představují významný 

podnět k prošetření organizace procesu výroby tekutého kovu ve slévárně. 

Lze důvodně předpokládat, že pokud bychom do šetřených nákladů navíc zařadili 

spotřebu elektrické energie a dopady plynoucí ze zjištěné předváhy při vážení tekutého kovu, 

variabilita i zjištěné rozdíly by se dále zvýšily. Pro úplnost je vhodné zmínit, že signály 

zjištěné při výrobě oceli 422709, byly v Mencl Guss s.r.o. patrné rovněž u souborů taveb 

posuzované jakosti LKG. 

Vybrané výstupy hodnocení výroby oceli jsou uvedeny v tab. 12. Podrobnější výsledky 

úvodní nákladové analýzy v Mencl Guss s.r.o. jsou k dispozici u autora disertační práce. 
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Tab. 12: Výsledky úvodní nákladové analýzy v Mencl Guss s.r.o. 

 Posuzované položky Jednotky 
Střední hodnoty 

Tavič A Tavič B Odchylka* 

ř./sl. 1 2 3 4 5 

1 NVN [Kč/t] 9 363 10 058 695 

2 Materiálové náklady [Kč/t] 8 327 9 199 872 

3 Náklady na vsázku [Kč/t] 7 910 8 886 976 

4 Náklady na přísady do pece [Kč/t] 326 246 80 

5 Náklady na přísady do pánve [Kč/t] 74 80 6 

6 Zpracovací náklady [Kč/t] 1 063 846 217 

7 Spotřeba elektrické energie [kWh/t] - - - 

8 Doba tavby [min/tav] 168 130 33 

9 Doba tavení [min/tav] 105 90 15 

10 Hmotnost vsázky a přísad [kg/tav] 2 454 2 334 120 

11 Tavicí předváha [kg/t] - - - 

* … absolutní hodnota rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dané položky 

Následuje shrnutí hodnocených skutečností. 

6.5.2.3 Shrnutí vybraných závěrů úvodní nákladové analýzy 

Posouzením NVN výroby oceli 422709 ve 2t EIP byla mezi taviči naznačena možnost 

nákladové redukce do výše 695 Kč/t. Podrobnějším šetřením bylo zjištěno, že významné 

nákladové rezervy se skrývají především v oblasti vsázky (976 Kč/t), přísad (80 Kč/t) a doby 

tavby (38 min/tav). Vyjma těchto rozdílů byla u všech posuzovaných položek patrná značná 

variabilita práce (až 32 %), což naznačuje výraznou nestabilitu procesu výroby tekutého kovu 

na tavírně. Pro zpřesnění výsledků úvodní nákladové analýzy bylo slévárně v prvním kroku 

doporučeno zavést evidenci měření spotřeby elektrické energie a vážení hmotnosti tekutého 

kovu. Následně by měla být provedena komplexní technicko-ekonomická analýzu na 

rozsáhlejším souboru taveb, jejíž výsledky by měly být podkladem pro eliminaci 

signalizovaných rozdílů a standardizaci výroby oceli a LKG na tavírně. 

V následující kapitole je popsána úvodní nákladová analýza ve Slévárnách Třinec, a.s. 

6.6 Slévárny Třinec, a.s. 

Slévárny Třinec, a.s. představují druhou ze sléváren Moravskoslezského kraje, ve které 

byla úvodní nákladová analýza provedena.  

6.6.1 Představení společnosti [85, 93] 

Pod názvem Slévárny Třinec, a.s. vystupuje slévárna od roku 1999. Před tímto datem byla 

součástí TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Současná výroba odlitků je soustředěna 
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především do slévárny litin a slévárny oceli. K výrobě a zpracování tekutého kovu slévárna 

využívá následující pecní agregáty (3x9t EOP v elektroocelárně, 4x6t EIP a 1x1t EIP  

ve slévárně). 

V závislosti na typu formování slévárna vyrábí odlitky o následujících hmotnostech: 

o Ruční formování odlitků: 

- Oceli => 50 – 6 000 kg; 

- LLG, LKG => 30 – 35 000 kg. 

o Strojní formování odlitků (formovací linka značky HWS): 

- Oceli => 1 – 100 kg; 

- LLG, LKG => 1 – 150 kg. 

Vyrobené odlitky jsou určeny především pro hutnictví, železniční a tramvajovou dopravu, 

automobilový průmysl, zemědělství, strojírenství a doly. V roce 2010 činil odhadovaný obrat 

slévárny 942 mil Kč při objemu 30 311 t odlitků. 

6.6.2 Úvodní nákladová analýza 

Úvodní nákladová analýza ve společnosti Slévárny Třinec byla provedena v srpnu 2009. 

6.6.2.1 Předmět šetření 

Ke vstupní analýze byl slévárnou poskytnut soubor 30 taveb LLG dle ČSN 422425 – 

použití např. pro výrobu olejových van. Získaný výběrový soubor pocházel z období 15.6. – 

2.7.2009. Veškeré tavby byly vyrobeny na 6t EIP (obr. 21a, obr. 21b). Bylo provedeno 

hodnocení taveb podle tavičů (tavič A – 16 taveb, tavič B – 9 taveb, tavič C – 5 taveb). 

Podrobnější informace o posuzované jakosti tekutého kovu a technické parametry hodnocené 

pece jsou uvedeny v příloze 12, odrážka a, b. 

   

 Obr. 21a: Pohled na 6t EIP  Obr. 21b: Tavba v 6t EIP 
  ve Slévárnách Třinec, a.s.   ve Slévárnách Třinec, a.s. 
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Rozsah hodnocených nákladů a technologických ukazatelů byl obdobný jako v případě 

úvodních analýz výše posuzovaných sléváren (vyjma Mencl Guss s.r.o.). Náklady byly 

stanoveny na základě cen a nákladových sazeb Sléváren Třinec, a.s. platných v srpnu 2009. 

Nyní k hodnocení zjištěných skutečností. 

6.6.2.2 Vybrané závěry z hodnocení 

Z hlediska NVN výroby LLG 422425 v 6t EIP pracoval nejúsporněji tavič B – 5 465 Kč/t 

(o 376 Kč/t lépe než tavič A, o 1 360 Kč/t lépe než tavič C). Z výsledků analýzy bylo dále 

zřejmé, že tavič B dosahoval při práci s NVN výrazně nižší variability než zbylí dva taviči  

(až o 11 %). Mezi hodnotami mediánu NVN u taviče A a B byl zjištěn statisticky významný 

rozdíl. Tyto podněty vedly k podrobnému rozboru dílčích položek NVN. 

Při pátrání po příčinách uvedených odlišností bylo zjištěno, že z hlediska materiálových 

nákladů pracoval nejhospodárněji tavič B – 3 042 Kč/t (o 74 Kč/t lépe než tavič A,  

o 1 609 Kč/t lépe než tavič C). Vyjma této skutečnosti je dále zjevné, že v porovnání s oběma 

současně posuzovanými taviči dosahoval výrazně vyšších materiálových nákladů tavič C, což 

koresponduje s výslednými hodnotami NVN. Tento trend byl patrný rovněž při práci  

se vsázkou, kdy tavič A a tavič B pracovali z hlediska mediánů s totožnými náklady  

(2 680 Kč/t). Naproti tomu tavič C měl náklady o 1 155 Kč/t vyšší. Podobně tomu bylo také 

v případě přísad vsazených do pece, kdy tavič C svými náklady (780 Kč/t) výrazně 

“překonával“ taviče A (o 414 Kč/t) i taviče B (o 453 Kč/t). Opět i u přísad je třeba posoudit 

skutečnosti, které vedly k nákladově „extrémním“ tavbám u taviče A a C v oblasti 800 –  

900 Kč/t. Uvedená zjištění dokresluje skutečnost, že se všemi položkami materiálových 

nákladů „zacházel“ vždy s nejnižší variabilitou tavič B (např. v případě přísad až o 36 %). 

Z analýzy materiálových nákladů tedy vyplývá jednoznačné zjištění, že tavič C oproti zbylým 

dvěma tavičům pracoval s výrazně odlišnou skladbou vsázky a přísad. Rovněž variabilita 

práce s nimi byla v porovnání s ostatními taviči podstatně vyšší. Tyto skutečnosti představují 

podněty k prošetření. 

Rovněž po nahlédnutí do zpracovacích nákladů bylo zřejmé, že při tavbách vedl 

nejúsporněji tavič B – 2 444 Kč/t (o 163 Kč/t lépe než tavič A, o 36 Kč/t lépe než tavič C). 

Naopak nejvyšší zpracovací náklady byly zjištěny u taviče A. Obecně však nemůžeme být 

spokojeni s téměř „plochým tvarem“ histogramů prakticky u všech tavičů. Tyto náklady byly 

způsobeny mimo jiné spotřebou elektrické energie (537 kWh/t), která byla v porovnání 

s ostatními taviči výrazně vyšší o 36 kWh (tavič B), respektive 39 kWh/t (tavič C). Uvedené 
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rozdíly mezi taviči A a B a taviči A a C byly statisticky významné a pravděpodobně byly 

způsobeny odlišným energetickým režimem v tavení a udržování lázně. Také z hlediska 

hodnocení údobí tavby vykazoval nejvyšší dobu tavby tavič A – 176 min/tav (o 13 min/tav déle 

než tavič B, o 31 min/tav déle než tavič C). U sledovaných dob tavby posuzovaných tavičů 

byly navíc patrné vysoké hodnoty variačních koeficientů (21 – 39 %). Zjištěné skutečnosti 

nabádají opět k detailnímu prověření zvolených energetických režimů a organizace práce 

hodnocených tavičů.  

Vybrané výstupy úvodní nákladové analýzy prezentované v této kapitole jsou doloženy 

v tab. 13. Podrobné hodnocení výsledků analýzy je k dispozici u autora disertační práce.  

Tab. 13: Výsledky úvodní nákladové analýzy ve Slévárnách Třinec, a.s. 

  
Posuzované položky Jednotky 

Střední hodnoty 

Tavič A Tavič B Tavič C Odchylka* 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 

1 NVN [Kč/t] 5 841 5 465 6 825 1 360 
2 Materiálové náklady [Kč/t] 3 116 3 042 4 651 1 609 
3 Náklady na vsázku [Kč/t] 2 680 2 680 3 835 1 155 

4 Náklady na přísady do pece  [Kč/t] 366 327 780 453 

5 Náklady na přísady do pánve  [Kč/t] 35 35 35 0 

6 Zpracovací náklady [Kč/t] 2 607 2 444 2 480 163 
7 Spotřeba elektrické energie [kWh/t] 537 501 498 39 

8 Doba tavby  [min/tav] 176 163 145 31 

9 Doba tavení [min/tav] 60 65 65 5 

10 Hmotnost tekutého kovu [kg/tav] 6 000 6 000 6 000 0 

11 Tavicí předváha [kg/t] 11 11 20 9 

* … absolutní hodnota rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dané položky 

Následně jsou výstupy analýzy stručně shrnuty. 

6.6.2.3 Shrnutí vybraných závěrů úvodní nákladové analýzy 

Úvodní nákladová analýza výroby LLG 422425 v 6t EIP mezi posuzovanými taviči 

odhalila výrazné rozdíly z hlediska NVN (356 Kč/t resp. 1 360 Kč/t). Podrobnější posouzení 

dílčích položek NVN naznačovalo potenciální nákladový prostor v oblasti skladby vsázky  

(až o 1 155 Kč/t), přísad vsazených do pece (až o 453 Kč/t), spotřeby elektrické energie  

(až o 39 kWh/t) a doby tavby (až o 31 min/tav). Pro zpřesnění signalizovaných úspor, 

popřípadě nahlédnutí do dalších oblastí, bylo slévárně doporučeno provedení technicko-

ekonomické analýzy na rozsáhlejším souboru taveb. 

Následuje pohled na přínosy aplikace metody technicko-ekonomické analýzy ve slévárnách. 
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7 DISKUSE PŘÍNOSŮ APLIKACE TECHNICKO-EKONOMICKÉ 
ANALÝZY VE SLÉVÁRNÁCH 

Na přínosy aplikace metody technicko-ekonomické analýzy bude předložená práce 

nejprve nahlížet prostřednictvím shrnutí hlavních zjištění v šesti slévárnách (jak z hlediska 

úvodního, tak i komplexního hodnocení). Následně se kapitola dotýká postojů posuzovaných 

sléváren ke zjištěným skutečnostem. Závěrem této kapitoly se práce zaměřuje na hodnocení 

použitelnosti nově vyvinuté metody v oblasti výroby tekutého kovu v elektrických pecích.  

7.1 Shrnutí výsledků úvodních nákladových analýz 

Úvodem této statě je potřeba připomenout, že provedené úvodní analýzy je nutné chápat 

především jako tzv. orientační sondu do slévárny, která by měla být podkladem pro následné 

detailnější šetření. Z kapitoly 6 je zřejmé, že úvodní nákladové analýzy jsou prováděny na 

relativně malých souborech taveb. Závěry z jejich hodnocení přinášejí kromě významných 

podnětů i nejasnosti a v některých případech také protichůdná konstatování. 

To může být způsobeno několika faktory: 

� nemožnost detailnějšího dělení posuzovaných taveb do dílčích výběrových 

souborů dle požadovaných kritérií (z důvodu menšího množství taveb bylo 

v rámci úvodních nákladových analýz možné výběrový soubor taveb dělit jen 

podle jednoho kritéria – např. dle tavičů, pracovních směn či pecí – na rozdíl od 

komplexní technicko-ekonomické analýzy, kde bylo možné rozsáhlý soubor taveb 

dělit dle více kritérií současně); 

� nevyřazení odlehlých hodnot z posuzovaných souborů taveb (jak již bylo 

naznačeno v kapitole 5.3.6.1); 

� neexistující, nedostatečná či nepřesná evidence údajů souvisejících s výrobou 

tekutého kovu (v rámci úvodních nákladových analýz byla zjištěna např. 

neexistující evidence spotřeby elektrické energie, neexistující či nepřesná evidence 

vážení hmotnosti vsázky, přísad či tekutého kovu, v jednom případě dokonce 

úplná absence tavebních listů); 

� vysoká variabilita posuzovaných nákladových a naturálních charakteristik 

měřená variačním koeficientem (v rámci úvodních nákladových analýz byly  

ve slévárnách zjištěny variační koeficienty až do výše 60 %, což svědčí o velmi 

nízké míře standardizace při činnostech souvisejících s výrobou tekutého kovu). 
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Nicméně přes tyto skutečnosti je z výsledků uvedeného šetření možné konstatovat, že 

provedení úvodní nákladové analýzy v šesti slévárnách se jednoznačně ukázalo jako přínosné. 

Ze závěrů vstupních analýz vyplývá, že v každé z posuzovaných sléváren byla při výrobě 

tekutého kovu signalizována větší či menší možnost nákladové redukce. Ve čtyřech z nich byl 

prostor pro nákladové úspory potvrzen jako statisticky významný (především z hlediska 

rozdílu mezi taviči či tavicími agregáty), a to v obou hlavních skupinách NVN (materiálových 

a zpracovacích nákladů). Z hlediska materiálových nákladů byly naznačeny problémy 

především v oblasti skladby vsázky a přísad. A dále (zejména u kovových přísad) problémy 

s metalurgickými režimy. V případě zpracovacích nákladů byly možnosti úspor patrné hlavně 

u spotřeby elektrické energie, doby tavby a tavení. Tato zjištění pro slévárny znamenala 

jednoznačný podnět k provedení komplexní technicko-ekonomické analýzy na rozsáhlejším 

souboru taveb. 

Ve zbylých dvou slévárnách nebyl z hlediska NVN v prvním přiblížení zřejmý výraznější 

nákladový rozdíl. Tam se možnosti nákladových rezerv prokázaly až při detailnějším pohledu 

do struktury kalkulačního vzorce a podrobnějším zkoumání zejména histogramů četnosti 

šetřených charakteristik.  

Vyjma zmíněných rozdílů byla navíc u všech posuzovaných sléváren signalizována 

poměrně nízká pracovní a technologická kázeň a s tím související vysoká variabilita v oblasti 

dodržování metalurgických a energetických režimů a pracovních postupů. Výsledky úvodních 

nákladových analýz v některých slévárnách rovněž upozornily na existující nedostatky 

v oblasti evidence údajů o tavbách (absence měření, vážení či úplná neexistence tavebních 

listů apod.). 

Následuje shrnutí výsledků technicko-ekonomických analýz.  

7.2 Shrnutí výsledků komplexních technicko-ekonomických analýz 

Úvodem tohoto shrnutí je vhodné připomenout, že výstupy komplexní technicko-

ekonomické analýzy jsou v porovnání s úvodní nákladovou analýzou více vypovídající a mají 

jednoznačně větší váhu. Je to způsobeno především posuzováním dílčích výběrových souborů 

taveb za přísně srovnatelných podmínek a vyšším počtem prvků v hodnocených souborech 

(viz 5.3.5). Rovněž statistická analýza je v rámci komplexního šetření prováděna v mírně 

větším rozsahu (viz. 5.3.6). 
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7.2.1 Zjištěné skutečnosti 

Odrazovým můstkem k podrobnému prošetření výroby tekutého kovu v elektrických 

pecích byly výsledky úvodních analýz, které nezbytnost provedení komplexní technicko-

ekonomické analýzy ve všech posuzovaných slévárnách prokazatelně signalizovaly. V DSB 

EURO s.r.o. a v KRÁLOVOPOLSKÉ SLÉVÁRNĚ, s.r.o., kde k následnému komplexnímu 

prošetření došlo, se výsledky vstupních analýz jednoznačně potvrdily. V některých případech 

byly signály potvrzeny zcela, jindy byly naznačené problémy zpřesněny nebo se projevily 

v dalších posuzovaných oblastech. 

Z výstupů komplexního hodnocení obou sléváren vyplývá, že odlišnosti mezi NVN dílčích 

výběrových souborů taveb jsou za přísně srovnatelných podmínek způsobeny především: 

� rozdílnými náklady na vsázku (až o 113 Kč/t); 

� rozdílnými náklady na kovové (až o 110 Kč/t) a nekovové přísady (až o 20 Kč/t); 

� rozdílnou spotřebou elektrické energie (až o 26 kWh/t); 

� rozdílnou dobou tavby (až o 12 min/tav) a tavení (až o 5 min/tav); 

� rozdílnou tavicí předváhou (až o 13 kg/t). 

Důležitým poznatkem zjištěným při praktickém ověřování metody je také skutečnost, že 

při hodnocení výsledků je velice důležité spoléhat se na racionální závěry z rozboru a nikoliv 

pouze na to, zda výstupy úvodního posouzení (přesněji např. rozdíly mezi taviči) jsou nebo 

nejsou statisticky významné. To dokazují například závěry úvodní analýzy v DSB EURO s.r.o., 

kde rozdíly v hlavních nákladových položkách vesměs nebyly statisticky významné (viz 

6.1.2.3). Naproti tomu komplexní technicko-ekonomická analýza ve slévárně upozornila na 

nemalé rezervy (viz 6.1.3.3).  

Vyjma výše naznačených rozdílů bylo z výsledků komplexní technicko-ekonomické analýzy 

rovněž patrné, že střední hodnoty některých posuzovaných položek jsou oproti standardním 

údajům dosahovaným na EOP značně vysoké. Spotřeba elektrické energie – až 843 kWh/t, 

tavicí předváha – až 104 kg/t apod. Po prokazatelném odhalení několika konkrétních možností 

nákladové redukce v tavicím procesu nás dále zajímalo, co bylo jejich příčinou. 

7.2.2 Zjištěné příčiny signalizovaných skutečností 

Při podrobném rozboru příčin výše uvedených skutečností bylo zjištěno, že společným 

jmenovatelem naznačených rezerv a extrémních hodnot je nedostatečná standardizace 

prakticky ve všech výrobních fázích při vedení tavby, která je obvykle způsobena 

nerespektováním či absencí jednotného předpisu. 
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Nedostatečná standardizace byla za přísně srovnatelných podmínek patrná nejčastěji 

v těchto oblastech: 

� skladba vsázky (nejednotnost při druhování vsázky); 

� metalurgické režimy (používání různých kovových přísad při legování, odlišná 

práce s nekovovými přísadami, nejednotná práce vedoucí k odlišné tavicí předváze); 

� energetické režimy (odlišné spotřeby elektrické energie, různé doby tavení); 

� pracovní postupy (různé doby tavby); 

� hydraulická regulace elektrod (signalizovaný různý stav seřízení). 

Veškerá tato tvrzení jsou navíc podložena značně vysokými hodnotami variačních 

koeficientů (viz 6.1.3, 6.2.3). Z výsledků komplexního šetření tedy pro slévárny vyplývá 

jednoznačný podnět k vyvinutí předpisů pro veškeré výše uvedené oblasti. Po nastavení 

standardů by měly provozy důsledně dbát na kázeň při jejich dodržování. Výsledkem těchto 

opatření by měla být značná eliminace většiny zjištěných skutečností. 

7.2.3 Možnosti eliminace některých negativních skutečností 

Není pochyb o tom, že spotřeba elektrické energie a grafitových elektrod při výrobě 

tekutého kovu představují významnou nákladovou položku a je jim tudíž potřeba věnovat 

náležitou pozornost [78]. V souvislosti s tímto tvrzením může být konkrétním příkladem 

eliminace zjištěného nákladového prostoru nově provedeného seřízení regulace elektrod a 

nastavení jednotného předpisu pro vedení energetických režimů, ke kterým došlo na základě 

výsledků technicko-ekonomické analýzy v podmínkách slévárny DSB EURO s.r.o. Po těchto 

zásazích byla ve slévárně provedena tzv. analýza „po regulaci“, v rámci které bylo zjištěno, že 

spotřeba elektrické energie při tavbě oceli v EOP klesla v průměru až o 56 kWh/t. Pokud si 

uvědomíme, že cena 1 kWh/t činila v době provádění analýzy ve slévárně 3,92 Kč/kWh, došlo 

těmito kroky k úspoře nákladů na elektrickou energii průměrně ve výši až 220 Kč/t tekutého 

kovu. Dalších úspor bylo dosaženo rovněž v oblasti spotřeby grafitových elektrod, která – jak 

již bylo několikrát zmíněno – je elektrické energii úměrná přibližně ze 2/3. Seřízením 

regulace elektrod a nastavením předpisu pro vedení energetických režimů se také výrazně 

snížila variabilita práce se spotřebou elektrické energie (z 6 na 4 %). Naopak je potřeba říct, 

že vedlejším efektem bylo mírné zvýšení průměrné doby tavby (cca o 8 min/tav) a tavení  

(cca o 7 min/tav). Nicméně i přes tyto skutečnosti je možné konstatovat, že výše uvedené 

kroky měly za následek úspory v oblasti zpracovacích nákladů v průměrné výši 277 Kč/t, 

které se v konečném důsledku pozitivně promítly rovněž do snížení NVN. Podrobněji viz [66]. 
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Z dlouhodobějšího sledování na tavírně vyplynulo, že spotřeby se snížily v průměru  

o 30 kWh/t, což pro slévárnu i přes pokles původně zjištěného rozdílu znamená úsporu 

v nákladech na elektrickou energii ve výši 117,60 Kč/t. 

Tyto výstupy představují konkrétní přínosy, kterých lze použitím nově vyvinuté metody 

ve spolupráci s odborníky z oblasti energetiky, metalurgie apod. dosáhnout. Obdobným 

způsobem je ve slévárnách možné postupovat rovněž při optimalizaci skladby vsázky, 

metalurgických režimů, pracovních postupů a dalších oblastí. Na základě dosažených 

výsledků se tedy jednoznačně ukazuje, že technicko-ekonomická analýza může být jednou 

z cest, jak objektivně posoudit rezervy při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích a  

ve spolupráci s odborníky navrhnout účinná opatření k jejich využití. 

V některých případech se signalizované problémy mohou slévárnám na první pohled jevit 

jako zanedbatelné. Jindy s jejich eliminací mohou souviset značné investice s nejistou 

návratností. V těchto případech doporučujeme, aby se slévárny v rámci daného nákladového 

prostoru snažily dosáhnout alespoň úrovně lepšího z posuzovaných tavičů, pecí, pracovních 

směn apod. 

Z kapitol 7.1 a 7.2 je zřejmé, že jsme se při aplikaci úvodních a komplexních analýz 

nesetkali s žádnou slévárnou, ve které by v tavicím procesu nebyly odhaleny nákladové či jiné 

rezervy. Z toho je možné usuzovat, že uvedené poznatky mohou být pro tavení oceli a litin 

v elektrických pecích v České republice spíše obecného charakteru, což představuje poměrně 

významné zjištění. 

Nyní stručně k postojům sléváren ve vztahu k dosaženým výsledkům analýz.  

7.3 Postoj sléváren k zjištěným skutečnostem [88, 89, 90, 91, 92, 93] 

Po provedení analýz nás zajímala také očekávání, kvůli kterým se slévárny zapojily do 

posouzení nákladů na výrobu tekuté fáze. Rovněž jsme považovali za zajímavé získat názory 

sléváren na přínosy analýz v konkrétních podmínkách daného provozu. V neposlední řadě byl 

také přínosný pohled na využití výsledků analýz. Na výstupy aplikované metody jsme tímto 

způsobem obdrželi alespoň částečnou zpětnou vazbu. 

Z vyjádření sléváren vyplývá, že od úvodní nákladové analýzy očekávaly především 

získání hrubého pohledu na proces výroby tekutého kovu, ověření stability tohoto procesu a 

naznačení možných úspor. Je tedy zřejmé, že podniky před provedením vstupní analýzy 

většinou neměly výrobní proces tekutého kovu podrobněji nákladově zmapován, což získané 

výsledky jednoznačně potvrdily. Naproti tomu očekávání od komplexní technicko-ekonomické 
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analýzy ve slévárnách již měla konkrétnější obrysy, které vycházely především ze signálů 

úvodního šetření. 

V odpovědích na otázku týkající se přínosů provedených analýz byly vesměs potvrzeny 

prvotní očekávání sléváren. V případě úvodní analýzy byly nejčastěji citovány následující 

skutečnosti. „Získali jsme hrubý pohled na výrobní proces tekutého kovu ve slévárně. 

Výsledky analýzy jsou důležitým podkladem pro optimalizaci procesu přípravy tekutého 

kovu. Konkrétním efektem bylo zjištění, že rezervy v oblasti tavení jsou poměrně velké. 

Přínosné bylo seznámení se s metodou sledování a hodnocení nákladů tavení. Provedení 

úvodní nákladové analýzy poukázalo na důležitost lidského faktoru, jakožto jednoho 

z významných vlivů na nákladovost přípravy tekutého kovu.“ V případě komplexní 

technicko-ekonomické analýzy byl přínos spatřován především v detailním posouzení 

jednotlivých vlivů na nákladovost výroby tekutého kovu, na jejichž základě bylo následně 

možné stanovit konkrétní doporučení. Ze získaných názorů lze tedy konstatovat, že vyvinutá 

metoda a její aplikace ve slévárnách se prokázala jako přínosná.  

Výše uvedené skutečnosti se potvrdily rovněž při posuzování využití výsledků 

provedených analýz. Z vyjádření většiny sléváren vyplývá, že na základě výstupů technicko-

ekonomické analýzy došlo k úpravě či přepracování metalurgických režimů, k regulaci 

grafitových elektrod, k prověření a nastavení energetických režimů apod. V důsledku 

provedeného šetření bylo v některých případech také zavedeno průběžné sledování parametrů 

při procesu tavení (sběr dat a práce s nimi). Rovněž bylo realizováno interní školení tavičů 

s cílem zvýšení odborné kvalifikace. Tyto skutečnosti měly ve slévárnách za následek úspory 

v oblasti snížení spotřeby nejdražších surovin vsázky a přísad, snížení spotřeby elektrické 

energie a efektivnější využití doby tavby. Je však třeba podotknout, že v posuzované skupině 

šesti sléváren byly i takové, ve kterých jsou zjištěné rezervy nadále prokazatelně opomíjeny, 

jelikož z jejich pohledu nejsou považovány za „klíčové“. 

Z provedených analýz jednoznačně vyplývá, že potenciál pro úspory v procesu výroby 

tekutého kovu na elektrických pecích je značný. Je však nutné konstatovat, že rozsah využití 

výsledků analýz závisí na míře aktivního přístupu každé ze sléváren.  

Následuje pohled na použitelnost metody ve slévárnách.  
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7.4 Použitelnost metody ve slévárnách 

V rámci této kapitoly jsou shrnuty hlavní principy metody technicko-ekonomické analýzy, 

prostřednictvím které si může každá ze sléváren poměrně snadným a efektivním způsobem 

zmapovat nákladovost výroby tekutého kovu v elektrických pecích.  

Předpokladem pro vyhodnocení tavicího procesu je průběžná evidence údajů o tavbách. 

Nezbytné jsou rovněž ceny surovin, energií a další nákladové sazby. S jejich znalostí je 

možné náklady na výrobu tekutého kovu přesně stanovit. Pro tyto účely byl v rámci metody 

v tabulkovém procesoru Microsoft Excel vyvinut automatizovaný systém (viz 5.3.4.3), který  

propojuje elektronický sběr dat o tavbách s okamžitým výpočtem skutečných nákladů na 

vyrobený kov v elektrické peci. Z hlediska průběžného sledování nákladů představuje uvedený 

systém pro slévárny značný přínos. Takto naprogramované soubory jsou obsaženy na 

přiloženém DVD (posouzení výroby v EOP – viz příloha 13, posouzení výroby v EIP – viz 

příloha 14). V závislosti na tom, co má být předmětem šetření, si slévárny dále mohou 

jednotlivé nákladově oceněné tavby podle potřeby rozdělit do dílčích skupin (viz 5.3.5).  

K následnému statistickému hodnocení požadovaných souborů taveb je možné využít 

detailního postupu uvedeného v kapitole 5.3.6. Slévárny mohou při statistické analýze 

vycházet z běžně dostupných statistických nástrojů (např. v Microsoft Excel) nebo mohou 

použít specializovaných statistických softwarů (např. Minitab, STATISTICA). Tento postup 

může sloužit jako předloha pro všechny slévárny, které mají zájem „ve vlastní režii“ 

zanalyzovat nákladovost výroby tekuté fáze. 

Z uvedeného popisu je tedy zřejmé, že technicko-ekonomická analýza představuje 

poměrně nenáročnou metodu, určenou k analýze nákladovosti procesu výroby tekutého kovu 

na elektrických pecích ve slévárnách. Z kapitoly 6 vyplývá, že metoda poskytuje rozsáhlé 

výstupy, které je možné při hledání úspor uplatnit. Tyto skutečnosti rovněž potvrzuje fakt, že 

na základě konkrétních výsledků analýzy byly odhaleny nejčastější problémy českých 

sléváren. Je tedy možné konstatovat, že nově vyvinutá metoda dokáže efektivně zjistit příčinu 

vyššího nákladového zatížení a následně doporučit, na které oblasti se při snižování nákladů 

zaměřit. Je však potřeba zdůraznit, že samotná metoda nemá za úkol redukovat náklady, ale 

pouze poukázat na rezervy v posuzovaném výrobním procesu a teprve následně ve spolupráci 

s odborníky slévárně navrhnout efektivní opatření k jejich eliminaci (redukci). 

Na základě výstupů předložené práce můžeme konstatovat, že vyvinutá metoda technicko-

ekonomické analýzy se ukázala jako velice účinný nástroj v oblasti posuzování nákladovosti 

výroby oceli a litiny v elektrických pecích. V průběhu čtyř let byla aplikována v šesti 
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slévárnách a ve všech z nich poukázala na konkrétní nedostatky a odhalila možné nákladové 

rezervy. Rovněž byla použita při zpracovávání dvou diplomových [68, 69] a jedné bakalářské 

práce [70]. Jelikož principy vyvinuté metody jsou obecně platné, je velmi pravděpodobné, že 

v modifikované podobě by mohla být použitelná také v dalších oblastech slévárenství či 

v jiných průmyslových odvětvích, což svědčí o její universálnosti. 
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8 ZÁVĚR 

Předložená disertační práce se zaměřila na vyvinutí účinné metody, určené k detailnímu 

hodnocení skutečně vynaložených nákladů na výrobu tekutého kovu v elektrických pecích, 

a to především prostřednictvím nástrojů statistické analýzy a výrazné podpory výpočetní 

techniky. Impulsem pro vznik zmíněné metody, nazývané „technicko-ekonomická analýza“, 

bylo podrobné zmapování stávající situace v oblasti sledování nákladové spotřeby 

ve slévárnách. Při volbě konkrétní oblasti nákladového posouzení hrála roli rovněž skutečnost, 

že příprava tekutého kovu ve slévárnách se na ÚVN odlitku podílí největší měrou (až 60 %). 

V teoretické části se práce věnuje základním principům z oblasti metalurgie, nákladů, 

kalkulací a statistiky, které jsou potřebné k pochopení řešené problematiky. 

Do teorie metalurgie práce nahlíží především z hlediska výroby ocelí a litin v EOP a EIP. 

Rovněž seznamuje s hlavními parametry obou zmíněných pecí. 

Poté se teoretická část práce zabývá definicí a podrobnou klasifikací nákladů a kalkulací. 

V závěrečné stati této kapitoly jsou podrobně představeny nástroje statistické analýzy, 

které byly při vývoji metody významně využívány. Jedná se o číselné charakteristiky (např. 

střední hodnoty /aritmetický průměr, medián atd./, míry variability /variační rozpětí, variační 

koeficient atd./), grafické metody analýzy dat (histogram četnosti, boxplot), testování hypotéz 

a teorii odhadu. Stať se dále věnuje rovněž základním principům korelační a regresní 

analýzy, které nově vyvinutá metoda také částečně využívá. 

V literárním rozboru práce nejprve obecně seznamuje s významem hodnocení a řízení 

nákladů v podnicích. Konstatuje se, že není známa snad jediná výrobní jednotka, která by  

se k nákladovým úsporám nehlásila. Z průzkumu společnosti Ernst & Young zveřejněného 

v lednu 2010 však vyplývá, že mezi podniky v současné době chybí strategie snižování 

nákladů. Dále se uvádí, že přes 60 % nadnárodních společností nemá aktivní program  

ke snižování nákladů. 

Při následném pohledu na současné metody a přístupy k řízení nákladové spotřeby  

ve slévárnách bylo zjištěno, že obecně nejrozšířenějším způsobem sledování nákladů jsou tzv. 

informační systémy. Ty však mnohdy nejsou plně a správně využívány. Z dostupné literatury 

bylo dále zřejmé, že z hlediska používaných metod při hodnocení nákladů se současná situace 

v českém slévárenství od zahraniční výrazněji neliší. Většina zahraničních sléváren 

(především na západ od našich hranic) a některé české slévárny se zahraniční účastí jsou 

však s řízením nákladové spotřeby většinou mnohem dále, než je tomu u tuzemských sléváren. 
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Uvedené závěry literárního rozboru podpořené vyhlášením nutnosti razantního přístupu  

ke snižování nákladů v metalurgii, formulovaným na konferenci Steel 2000 v Edinburghu, 

vedly ke stanovení konkrétních cílů disertační práce. 

Ty lze shrnout do požadavku na vyvinutí metody nákladového hodnocení výroby tekutého 

kovu na elektrických pecích s podporou výpočetní techniky a využitím nástrojů statistiky. 

Součástí uvedeného cíle bylo rovněž vytvoření elektronického formuláře pro sběr dat o 

tavbách, jeho vazba na sestavený nákladový model a následné rigorózní statistické hodnocení 

nákladových a technologických ukazatelů. Samozřejmostí bylo také ověření vyvinuté metody 

ve slévárnách. 

Poté se již předložená práce věnuje základnímu představení a charakteristice dílčích 

kroků technicko-ekonomické analýzy, které odrážely požadavky definovaných cílů práce. 

Úvodem této kapitoly se posuzují vědecké přístupy použité při vývoji technicko-

ekonomické analýzy. V následující stati se metoda představuje jako nástroj pro stanovení, 

sledování a hodnocení nákladů, ale také vybraných technologických charakteristik a 

variability při výrobě tekutého kovu na EOP a EIP ve slévárnách. Poté jsou jasně definovány 

výrobní fáze, které vyvinutá metoda při svém hodnocení postihuje. 

 Stěžejní část této kapitoly tvoří detailní seznámení s devíti základními kroky technicko-

ekonomické analýzy: 

1. Provedení úvodní nákladové analýzy (na malém výběrovém souboru taveb 

slévárnu upozorňuje na oblasti, které v tavicím procesu signalizují nákladové 

rezervy); 

2. Rozhodnutí o předmětu šetření (na základě výsledků úvodní analýzy si slévárna 

volí co a v jaké míře hodnotit: práci tavičů, počet taveb, jakost tekutého kovu, pecní 

agregáty, pracovní směny atd.); 

3. Zajištění sběru dat z tavebních listů do elektronického formuláře (při 

hodnocení výroby tekutého kovu metoda vychází z údajů tavebních listů, které 

zaznamenává do vyvinutého elektronického formuláře); 

4. Sestavení nákladového modelu (na základě znalosti údajů o tavbách a cenách 

jednotlivých komponent, energií a dalších nákladových sazeb je sestaven nákladový 

model na bázi kalkulace NVN, který postihuje veškeré skutečně vynaložené 

materiálové a zpracovací náklady související s výrobou tekutého kovu na 

elektrických pecích) – pro účely automatického stanovení nákladů je model 

propojen s vyvinutým elektronickým formulářem; 
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5. Rozdělení nákladově oceněných taveb do dílčích výběrových souborů 

(jednotlivé tavby jsou rozděleny např. dle tavičů, počtu sázecích košů apod.); 

6. Provedení statistické analýzy (využití testu odlehlých hodnot, testu normality, 

stanovení základních statistických charakteristik, grafického hodnocení, posouzení 

statistické významnosti rozdílů mezi středními hodnotami, posouzení závislosti); 

7. Hodnocení výsledků technicko-ekonomické analýzy (nejprve se hledají 

nákladové rezervy ve skupině NVN, poté je nahlíženo do jednotlivých položek 

materiálových a zpracovacích nákladů); 

8. Návrh dalšího postupu (po zhodnocení výstupů analýzy se ve spolupráci  

se specialisty z oblasti metalurgie, energetiky a dalších oborů formulují adresná 

doporučení, která slévárně mohou přinést nákladový efekt); 

9. Závěr technicko-ekonomické analýzy (analýza je obvykle zakončena závěrečnou 

zprávou s konkrétními návrhy, časovým harmonogramem apod.). 

Závěrem této kapitoly se předložená práce věnovala vymezení technicko-ekonomické 

analýzy vůči dřívějším a stávajícím přístupům v oblasti hodnocení nákladovosti výroby tekuté 

fáze. Pohlíží především na výhody do značné míry automatického stanovení nákladů (úspora 

práce a času, možnost průběžného sledování nákladů), dále na rozsah a způsob využití 

nástrojů statistické analýzy, možnosti využití úvodních nákladových analýz apod. Rovněž 

poukazuje na skutečnost, že veškeré kroky analýzy se uskutečňují prostřednictvím nástrojů 

výpočetní techniky. 

Po vyvinutí komplexní metody nákladového hodnocení výroby tekutého kovu na 

elektrických pecích se práce zaměřila na ověření technicko-ekonomické analýzy 

v provozních podmínkách sléváren. 

V průběhu čtyř let byla vyvíjená metoda aplikována celkově v šesti slévárnách: 

� DSB EURO s.r.o., Blansko; 

� KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o., Brno; 

� UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce, Prakovce; 

� VÚHŽ a.s. – divize Slévárna, Dobrá; 

� Mencl Guss s.r.o., Roudnice nad Labem; 

� Slévárny Třinec, a.s., Třinec. 

Ve všech šesti společnostech byla provedena úvodní nákladová analýza. Ve dvou z nich 

následně došlo k detailnímu posouzení nákladů prostřednictvím komplexní technicko-
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ekonomické analýzy. Z metodického hlediska byla v práci podrobně popsána aplikace 

technicko-ekonomické analýzy a hodnocení jejich výstupů v DSB EURO s.r.o. V dalších pěti 

posuzovaných slévárnách byly z důvodu rozsahu disertační práce okomentovány již pouze 

vybrané závěry z hodnocení. 

Struktura kapitoly, ve které byla aplikace technicko-ekonomické analýzy popisována, 

měla u všech sléváren obdobný charakter. Po stručném představení každé společnosti 

následoval konkrétní pohled na předmět šetření, hodnocení zjištěných skutečností a jejich 

shrnutí. 

V následující kapitole se práce věnovala diskusi přínosů aplikace technicko-ekonomické 

analýzy ve slévárnách. 

Nejprve byly veškeré výstupy provedených analýz shrnuty. Z dosažených výsledků bylo 

zřejmé, že nejčastějšími zdroji nákladových rezerv mezi NVN dílčích výběrových souborů 

taveb ve slévárnách jsou:  

� náklady na vsázku (až o 113 Kč/t); 

� náklady na kovové (až o 110 Kč/t) a nekovové přísady (až o 20 Kč/t); 

� spotřeba elektrické energie (až o 26 kWh/t); 

� doba tavby (až o 12 min/tav) a tavení (až o 5 min/tav); 

� tavicí předváha (až o 13 kg/t).  

Výše uvedené rezervy byly zjištěny při komplexním posouzení (tzn. za přísně 

srovnatelných podmínek). Při úvodních nákladových analýzách byly rozdíly mezi 

posuzovanými soubory taveb mnohdy ještě výrazně vyšší. Výsledky analýz v některých 

slévárnách rovněž upozornily na existující nedostatky v oblasti evidence údajů o tavbách 

(absence měření, vážení či úplná neexistence tavebních listů apod.). 

Z podrobného prošetření výstupů komplexních technicko-ekonomických analýz dále 

vyplývá, že veškeré zdroje úspor při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích byly 

způsobeny především nedostatečnou či dokonce žádnou standardizací v následujících 

oblastech: 

� skladba vsázky (např. nejednotnost při druhování vsázky); 

� metalurgické režimy (např. používání různých kovových přísad při legování, 

odlišná práce s nekovovými přísadami, nejednotná práce vedoucí k odlišné tavicí 

předváze); 

� energetické režimy (projevující se např. odlišnými spotřebami elektrické energie); 
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� pracovní postupy (dokládané různou délkou tavicích údobí); 

� hydraulická regulace elektrod (signalizovaný různý stav jejího seřízení). 

Z těchto skutečností je tedy možné usuzovat, že uvedené poznatky zjištěné v šesti českých 

slévárnách mohou být pro tavení oceli a litin v elektrických pecích spíše obecného 

charakteru, což představuje poměrně významné zjištění. 

Vyjma shrnutí dosažených výsledků, se diskuse přínosů nově vyvinuté metody dále 

věnovala rovněž postojům sléváren ke zjištěným skutečnostem. Z vyjádření většiny provozů 

vyplývá, že výstupy technicko-ekonomické analýzy měly ve slévárnách za následek nemalé 

nákladové úspory. Například seřízením regulace elektrod a nastavením nových energetických 

režimů došlo v DSB EURO s.r.o. k dlouhodobému snížení spotřeby elektrické energie při 

tavbě oceli na obou posuzovaných pecích v průměru o 30 kWh/t, což v přepočtu znamenalo 

úsporu ve výši 117,60 Kč/t. 

Také v dalších posuzovaných slévárnách došlo vlivem aplikace technicko-ekonomické 

analýzy a formulací následných opatření k využití zjištěných rezerv. Byly přepracovány 

metalurgické režimy, prověřovány a nastavovány energetické režimy apod. V důsledku 

provedeného šetření bylo také v některých případech zavedeno průběžné sledování parametrů 

při procesu tavení (sběr dat a práce s nimi). Rovněž bylo realizováno interní školení tavičů 

s cílem zvýšení jejich odborné kvalifikace. Tyto skutečnosti měly ve slévárnách za následek 

úspory v oblasti snížení spotřeby nejdražších komponent vsázky a přísad, snížení spotřeby 

elektrické energie a efektivnější využití doby tavby. Současně je však třeba podotknout, že 

v posuzované skupině šesti sléváren byly i takové, ve kterých jsou zjištěné rezervy nadále 

prokazatelně opomíjeny, jelikož z jejich pohledu nejsou považovány za „klíčové“. 

Z provedených analýz a získaných názorů jednotlivých sléváren tedy jednoznačně 

vyplývá, že potenciál pro úspory v procesu výroby tekutého kovu na elektrických pecích je 

značný. Je však nutné konstatovat, že rozsah využití výsledků analýz závisí na míře aktivního 

přístupu každé ze sléváren. 

V závěrečné části kapitoly, diskutující přínosy aplikace technicko-ekonomické analýzy,  

se práce zamýšlí nad použitelností metody ve slévárnách. 

Nejprve konstatuje, že dílčí kroky technicko-ekonomické analýzy mohou sloužit jako 

předloha pro všechny slévárny, které mají zájem „ve vlastní režii“ zanalyzovat nákladovost 

výroby tekuté fáze. Dále zdůrazňuje, že samotná metoda nemá za úkol redukovat náklady, ale 
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pouze poukázat na rezervy v posuzovaném výrobním procesu a teprve následně ve spolupráci 

s odborníky slévárně navrhnout efektivní opatření k jejich eliminaci (redukci). 

Poté připomíná, že vyvinutá metoda byla aplikována v šesti slévárnách a ve všech z nich 

poukázala na konkrétní nedostatky a odhalila možné nákladové rezervy. Rovněž byla použita 

u dvou diplomových a jedné bakalářské práce. Můžeme tedy říci že technicko-ekonomická 

analýza se ukázala jako velice účinný nástroj v oblasti posuzování nákladovosti výroby oceli a 

litiny v elektrických pecích. 

Závěrem této statě práce usuzuje, že principy vyvinuté metody jsou obecně platné.  

Na základě těchto skutečností uvádí, že v modifikované podobě by technicko-ekonomická 

analýza mohla být použitelná také v dalších oblastech slévárenství či v jiných průmyslových 

odvětvích, což svědčí o její možné universálnosti. 

Na základě výstupů předložené disertační práce lze tedy konstatovat, že stanovené cíle 

byly splněny v plném rozsahu. Jednoznačným důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že nově 

vyvinutá metoda technicko-ekonomické analýzy se při stanovování, hodnocení a sledování 

nákladů při výrobě tekutého kovu v elektrických pecích v šesti slévárnách prokázala jako 

přínosná. 
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