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ABSTRAKT 

 

Předmětem diplomové práce je analyzovat náklady na údrţbu a příčiny zmetkovitosti 

vstřikovacích forem ve společnosti Visteon-Autopal s. r. o. a na základě výsledků analýz 

navrhnout eliminaci vad výlisků vstřikovacích forem. Cílem práce je optimalizace údrţby 

vstřikovacích forem, která je dosaţena pomocí RFID systému.  
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ABSTRACT 

 

A diploma work subject is an analysis of a cost maintenance and a scrap caused by an 

injection molding process in Visteon-Autopal s.r.o. Based on analysis results there should be 

a proposal of modifications resulting in elimination of defects at molded parts. A diploma 

work goal is optimalization of a injection form maintenance. The goal is reached through 

RFID system. 

 

Keywords: maintenance, costs, injection molding process, defects at molded parts, RFID 

system 
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Úvod 
 

V současné době jsou především výrobní podniky nasyceny velkým mnoţstvím 

výrobního zařízení, jehoţ ceny pořízení tvoří nemalé nákladové zatíţení podniku.  Proto je 

pochopitelné, ţe se podnik snaţí minimalizovat dobu návratnosti svých investic do zařízení 

cestou efektivního vyuţívání zařízení, neboli maximálního vyuţívání zařízení, při výrobě 

kvantitativních a kvalitativních výrobků shodných s poţadavky zákazníka. Touto cestou 

efektivního vyuţívání výrobního zařízení ovšem dochází k ovlivňování ţivotního cyklu 

zařízení a s ním spojených podpůrných nákladu podniku neboli nákladů na údrţbu strojního 

zařízení. 

Hlavním cílem údrţby by mělo být minimalizovat poruchový stav zařízení a tím 

dosaţení efektivního vyuţívání zařízení a ovlivňování výše podpůrných nákladů.  Aby údrţba 

dokázala předcházet poruchovému stavu, je jediným moţným východiskem průběţně 

analyzovat stav svého zařízení, ať formou diagnostických metod, systému preventivních 

prohlídek aj.  

Optimalizace údrţby spočívá v  zavádění moderních metod řízení údrţby formou 

sníţení doby oprav, nastavení „ideální“ periody preventivní údrţby, sniţování podpůrných 

nákladů či efektivnějšímu vyuţívání zařízení. Moderní řízení údrţby se stává konkurenční 

výhodou podniku ve smyslu zachování funkčnosti zařízení i ovlivňování výše podpůrných 

nákladů. 

Teoretická část diplomové práce se zabývá náklady na údrţbu a údrţbou samotnou. 

Dále jsou v práci uvedeny informace o vstřikovacím procesu a jeho optimalizaci. 

Hlavní náplní diplomové práce je analyzovat náklady na údrţbu a příčiny zmetkovitosti 

vstřikovacích forem.  

Vyhodnocením analýz se získají informace o tom, jak lze omezit počet zmetkovitých 

kusů a jakým způsobem je vhodné optimalizovat údrţbu vstřikovacích forem v podniku 

Visteon-Autopal s. r. o.   
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1 Údržba 

 

Hladký průběh produkce, resp. výroby dílů, strojů nebo kompletních zařízení  

i maximální vyuţití ţivotnosti dílů, strojů a zařízení, vyţaduje optimální údrţbu. 

Údrţbou se rozumí soubor činností, zabezpečujících stálost, opakovatelnost  

a zlepšování funkčního stavu strojů a zařízení. Údrţba zahrnuje ošetřování, kontroly, 

zprovozňování (po poruchách) a zlepšování stavu viz příloha 1. 

Podniky se snaţí z ekonomických důvodů provádět údrţbu jen v takovém rozsahu, který 

je bezpodmínečně nutný pro zajištění výroby. 

Náklady na údrţbu přitom často závisí na velikosti podniku. Velké podniky mají 

oddělení údrţby, která provádějí údrţbu předepsanou výrobcem stroje nebo zařízení, a také 

obecnými předpisy o pravidelné údrţbě, pravidelných inspekcích a revizích. 

Ve středně velkých podnicích se údrţba většinou omezuje na údrţbu doporučenou 

výrobci strojů a zařízení, která zahrnuje pravidelné výměny filtrů, olejů, dodrţování 

předepsaných mazacích a čistících plánů. Tuto údrţbu zpravidla zajišťují obsluhy nebo 

údrţbáři těchto zařízení.  

V malých podnicích většinou není organizačně zajištěna pravidelná údrţba. Údrţba je 

závislá na zainteresovanosti a zodpovědnosti obsluhy zařízení nebo stroje. Často se provádějí 

servisní a údrţbářské práce aţ při poruše, a to přivolaným odborníkem. [1] 

 

Základní pojmy: [2,9,12,13]  

Porucha je situace, za které stroj či zařízení nemůţe vyrábět díly v poţadované kvalitě podle 

plánu nebo nemůţe vyrábět výrobky podle specifikace. Pro kaţdou poruchu se vyţaduje 

nápravné opatření. 

Udržování (drobná údrţba) – opatření k zachování poţadovaného stavu zařízení (různé 

ošetřovací činnosti jako čištění, konzervování, mazání, doplňování a výměna provozních 

hmot, dodatečné nastavování, resp. seřizování, dohled, odstraňování drobných závad). Je to 

kaţdodenní péče o náleţitý technický stav výrobního zařízení, kterou provádějí pracovníci 

výroby, kteří výrobní zařízení obsluhují. 

Inspekce představuje systematický dohled nad zařízením, zejména pravidelné prohlídky, 

revize a kontroly s cílem předcházet poruchám, získat přehled o stavu zařízení za účelem 

určení potřeby a rozsahu údrţbářských výkonů. Tuto činnost provádějí pracovníci údrţby. 

Údržbový zásah je posloupnost základních údrţbářských úkonů prováděných pro daný účel.  

Příkladem je mazání, diagnostika stavu, lokalizace porouchané součásti, apod.  



3 
 

Preventivní údržba je prováděna v předem určených intervalech a podle předepsaných  

kritérií se zaměřením na sníţení pravděpodobnosti poruchy nebo degradace fungování 

objektu.  

Údržba po poruše je údrţba prováděná po zjištění poruchového stavu a zaměřená na uvedení  

objektu do stavu, v němţ můţe plnit poţadovanou funkci.  

Údržbová soustava představuje soubor prostředků, dokumentace pro údrţbu a pracovníků,  

nezbytných pro údrţbu a obnovu provozuschopnosti objektů patřících do této soustavy.  

Soustavou je myšleno materiálně-technické zabezpečení, které zabezpečuje schopnost 

údrţbové organizace poskytovat nutné zdroje pro provádění údrţby při daném systému 

údrţby a za daných podmínek.  

Opravy (malé, střední, generální) – opatření k zachování poţadovaného stavu (vlastní 

opravy, renovace jako částečná obnova, modernizace a nové nastavení). Provádějí pracovníci 

údrţby. 

Životnost zařízení je doba ţivotnosti zařízení, která je dána počtem výrobních hodin (nebo 

cyklů) do předepsané či povinné generální opravy. 

1.1 Historie údržby 

 

Historický vývoj údrţbových systémů je moţné dobře sledovat v souvislosti se vznikem  

a rozvojem ţelezniční dopravy. V okamţiku, kdy byla uvedena do provozu první parní 

lokomotiva, vznikl problém s její údrţbou. Tehdejší systém údrţby nebyl zapříčiněn 

„jednoduchostí“ konstrukce parní lokomotivy, ale mírou tehdejšího poznání vědy, techniky  

a zkušeností s kaţdodenním provozem. Existovala úzká vazba mezi vozidlem a obsluţným 

personálem, který lokomotivu nejen řídil, ale i udrţoval. V situaci nízké intenzity vyuţívání 

vozidel měl tento systém nesporné výhody, např. dobrou znalost okamţitého technického 

stavu stroje, potřebu malého počtu specializovaných pracovníků na údrţbu. Z dnešního 

pohledu se jedná o systém po poruše, který byl sice schopen zajistit tehdy přiměřenou 

bezpečnost, ale rozhodně uţ ne bezporuchovost.   

Se vzrůstající intenzitou ţelezničního provozu se uvolnily vazby mezi vozidlem  

a provozním personálem, vzniká profesní specializace na řízení vozidla. Je nutné zavést 

standardy do provozu a údrţby vozidel, vznikají první plány údrţby, např. mazací plán. 

Vzrůstající sloţitost konstrukce vozidel si vynutila vznik specializovaných dílenských 

pracovišť s odpovídající technologií pro rozsáhlejší údrţbové zásahy. Původně intuitivní 

přístup, zaloţený na praktické zkušenosti, se mění a dostává exaktní rámec. Zavádí se systém 
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s preventivními prvky, pravidelně je kontrolován technický stav. Systémy údrţby vozidel jsou 

realizovány formou prohlídek a při neuspokojivém technickém stavu následuje dílenská 

oprava. Intervaly periodických prohlídek jsou sice stanoveny, ale převáţně na základě 

zkušeností. 

S rozvojem matematické teorie spolehlivosti v třicátých letech dvacátého století se 

objevuje nástroj na vědecké hodnocení náhodných procesů. Po druhé světové válce se rozvíjí 

obor spolehlivosti, výzkum je zaměřen na vznik a mechanismus poruchových procesů, vzniká 

diagnostika. Poznatky jsou pouţity v konstrukci vozidel, mění se pohled na údrţbu a opravy, 

které jiţ nejsou vnímány jako něco „neproduktivního“, co pouze vyţaduje peníze a nic 

nevyrábí. Reakcí je vznik systému produktivní údrţby, uplatněný zejména u výrobních 

zařízení a vývoj programu RCM – údrţby řízené bezporuchovostí. [2] 

1.2 Systémy údržby 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, údrţba procházela svým osobitým vývojem.  Velkou úlohu 

zde sehrál čas a především vyšší potřeby na poţadavky údrţby.  Na obr. 1 lze vidět 

charakteristický vývoj údrţby a údrţbových systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940          1950 1960        1970        1980          1990      2000 čas 

Obr. 1 Historický vývoj charakteru údržby    vlastní zpracování na základě[4] 
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1.3 I. Generace - oprava po poruše 

 

Systém údržby po poruše 

Prostředky výroby jsou provozovány bez velkých nároků a nákladů na údrţbu, resp. bez 

údrţbářských zásahů většího rozsahu aţ do doby poruchy nebo havárie. Daná koncepce  

je naprosto nevhodná a znemoţňuje jakékoliv zavedení systémového řešení údrţby. Lze 

vyuţít pouze u absolutně nedůleţitých zařízení, které nenaruší svým výpadkem výrobní 

proces. Poruchová údrţba reaguje na situace, kdy zařízení: 

• nefunguje, 

• bylo zastaveno, protoţe bylo usouzeno, ţe brzy selţe, 

• vyrábí zmetky nebo je nebezpečné pro pracovníky. 

Všechny tyto činnosti probíhají v časové tísni bez moţnosti řádné přípravy. Systém  

je jednouchý, avšak rizikový, a můţe být proto uplatňován jen vůči nevýznamnému 

výrobnímu zařízení (zpravidla pomocné, obsluţné zařízení). Postrádá prevenci a plánovitost, 

hrozí haváriemi.[9,4] 

1.4 II. Generace - preventivní údržba 

 

Systém plánovaných preventivních oprav (PPO) 

Po uplynutí předem stanoveného časového cyklu (většinou určován poţadavky výroby, 

tzn. technické reţimy apod.) se provádí plánovaná preventivní prohlídka a plánovaná 

preventivní oprava.  

Rozhodujícím ukazatelem je zde cyklus oprav a prohlídek, definovaný jako časový 

interval mezi pořízením zařízení a generální opravou. V provozní praxi je znám nejčastěji pod 

označením PPO, který začíná formou tzv. týdenních „preventivek“ a pokračuje přes čtvrtletní 

opravy (revize), pololetní opravy a roční opravy k uzavření cyklu generální opravou. Tento 

systém údrţby bývá v různých odvětvích označován i jako: 

• systém údrţby podle časových plánů, 

• systém po preventivní prohlídce, 

• systém standardních periodických oprav, 

• systém preventivních periodických oprav. 

Daný systém je velmi nákladný, není optimální, neboť je zaloţen na pevném časovém 

cyklu bez ohledu na objektivní technický stav udrţovaného objektu. Výhodou je plánovité 

odstavení, které vytváří technologické odstávky k řešení výrobních problému. Většina 
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řešených otázek údrţby je postavena na empirii a intuici, takţe pořád chybí cesta 

objektivizace technického stavu. [4] 

1.5 III. Generace - prediktivní a proaktivní údržba 

 

Systém diferencované proporcionální péče (produktivní údržba) 

Stroje a zařízení ţádaného výrobního subjektu netvoří homogenní soubor, ale dílčí 

soubory různého významu, vyprojektované ţivotnosti, provozního zatíţení, časového vyuţití 

apod., coţ zákonitě vedlo k diferencovanému přístupu k provádění údrţby. Takţe se 

stanovuje:  

• stupeň sloţitosti strojů, 

• stupeň technické úrovně,  

• technický stav na základě zjevných znaků opotřebení, 

• úroveň opravitelnosti (rozsah, náročnost a moţnosti údrţby).  

To znamená, ţe plánování a stanovení údrţbářských procesů uţ probíhá na určitém 

základě všeobecně známých intenzifikačních faktorů (diference, preventivnost, plánovitost, 

komplexnost, proporcionalita, interaktivnost). [4]   

  

Systém diagnostické údržby (mezní údržba) 

Tento systém údrţby je první, který respektuje skutečný technický stav objektivizovaný 

metodami technické diagnostiky. Stroje a zařízení jsou odstavovány pouze tehdy, kdyţ 

dosáhly mezní fáze opotřebení, či překročily meze přístupné tolerance. Metodami technické 

diagnostiky detekujeme poruchu, lokalizujeme místo moţného defektu a specifikujeme druh 

defektu. Diagnostická měření jsou prováděna formou kontrolně inspekční činnosti v časových 

cyklech, na objednávku nebo monitorováním. 

Tento systém údrţby je tedy kvalitativně novým systémem, postaveným na údrţbě 

strojů a zařízení podle jejich skutečného technického stavu, objektivně zajišťovaného 

metodami technické diagnostiky. [4] 

 

Systém prognostické údržby (systém údržby podle skutečného stavu) 

Uvedený systém údrţby navazuje na předchozí systém diagnostické údrţby, resp. je 

jeho pokračováním. Naměřených diagnostických parametrů není vyuţito pouze  

k vyhodnocení momentálního technického stavu, ale na základě trendů je prováděna predikce 

určení tzv. zbytkové ţivotnosti diagnostikovaného objektu, resp. čas do následně nutné 
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opravy. Vlastní zbytková ţivotnost je určována trendovou analýzou za pouţití analytických 

měřících systémů, resp. pomocí expertních systémů. Tento systém údrţby vyţaduje 

dokonalou měřící přístrojovou techniku z oblasti technické diagnostiky, tzn. představuje 

pokrokový systém údrţby po stránce technické, která je pouţita k objektivizaci kontrolně 

inspekční činnosti a prognóze technického stavu. Tento systém údrţby umoţňuje výrazně 

zdokonalit řízení údrţby v souladu s poţadavky výroby, resp. sladit odstávky technologické  

s odstávkami pro údrţbu a samozřejmě předcházet haváriím se všemi následnými 

důsledky.[4] 

 

Systém automatizované údržby 

Tento systém řízení údrţby umoţňuje řízení údrţby v reálném čase a bývá funkčně 

dekomponován do několika základních modulů. Jedná se především o informační systémy pro 

řízení údrţby a informační technologie (IT).[4] 

        

Systém totálně produktivní údržby (TPM) 

Trendy v oblasti organizace a řízení údrţby jdou směrem k úplné integraci údrţbářských 

aktivit do systému zabezpečování jakosti. [3,14] 

Tento koncept je nazýván TPM (Total Producive Maintenance – totální, komplexní 

produktivní údrţba) a byl vyvinut Japoncem Seichim Nakajimou. V podstatě znamená 

přenesení ducha a prostředků TQM (orientace na zákazníka, neustále zlepšování, zapojení 

všech pracovníku do rozhodovacího procesu) na řešení úkolů leţících v průsečíku výroby, 

zajišťování jakosti a údrţby. [7] 

Základními limitními cíli TPM jsou: 

• ţádné poruchy (zařízení nesmí mít nikdy poruchu), 

• ţádné neshodné produkty. 

Stavebními kameny vytvářející koncepci TPM jsou: [3,14] 

1. Přenesení zodpovědnosti za denní a běţnou údrţbu, běţné opravy (včetně smyslového 

diagnostikování), čistotu pracoviště na obsluhu stroje, dělbu práce mezi výrobními 

dělníky a pracovníky údrţby. 

2. Trénink a motivování obsluhy strojů a pracovníků údrţby. 

3. Vytváření malých pracovních týmů pro realizaci procesu neustálého zlepšování s cílem 

dosahovat co nejkratších prostojů a co nejmenšího podílu neshodných produktů. 

4. Zlepšení účinnosti strojů a zařízení cestou eliminace šesti velkých ztrát (Six Big Losses). 

5. Důraz na systém preventivní a prediktivní údrţby. 
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Základem TPM je přenesení zodpovědnosti za denní a běţnou údrţbu stroje, udrţování 

čistoty a pořádku na pracovišti. Postoj obsluhy stroje „ já na stroji pracuji, někdo jiný se o něj 

stará“ je nutné změnit na postoj „já jsem zodpovědný za svůj stroj“. Praxe ukázala, ţe 

příčinou i velkých poruch strojů a zařízení je ve většině případů zanedbání povinnosti obsluhy 

a údrţby při provádění denní a běţné péče. Proto je v TPM kladen důraz hlavně na denní  

a běţnou údrţbu. Autonomní údrţba [3] prováděna obsluhou stroje však jde za rámec 

pouhého čištění a mazání. Tvoří jí cely komplex činností, které vedou ke změně uvedeného 

postoje výrobního dělníka k zařízení, na němţ pracuje, a k pracovišti. Jejich přehled je uveden 

v tab. 1. [7] 

Tab. 1 Vývojové fáze autonomní údržby 

Vývojové fáze autonomní údržby 

Fáze Popis Činnosti 

1. Čištění Čištění zařízení, mazání, dotaţení šroubků a matic. 

Identifikace poruch zařízení. 

2. Opatření k odstranění 

příčin znečištění 

Eliminace příčin nečistot (prachu, odpadu, unikajícího oleje), 

hledání prostředků pro eliminaci nedostatků při čištění a 

mazání a redukce času potřebného na tyto výkony. 

3. Definování postupů 

pro čištění a mazání 

Tvorba praktických pravidel pro provádění čištění, mazání, 

správné dotaţení šroubů. 

4. Výcvik v oblasti 

diagnostiky 

Zvládnutí technik diagnostiky. 

5. Autonomní 

diagnostika 

Identifikace a eliminace menších poruch. 

6. Systemizace Standardizace řídicích instrukcí, normy pro čištění, mazání, 

diagnostiku, normy pro sběr dat, normy pro hospodaření 

s nástroji. 

7. Zavedení 

autonomního řízení 

Implementace pravidel a norem. 

vlastní zpracování na základě [7] 

 

Obsluha stroje musí být náleţitě proškolena a vycvičena pro výkon údrţbářských 

činností v rámci autonomní údrţby. Se zavedením TPM se však mění i postavení  
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a zodpovědnost pracovníků údrţby (dochází fakticky k rozdělení zodpovědnosti za případné 

prostoje mezi obsluhou strojů a údrţbou, takţe i údrţba zodpovídá za výkon, a také obsluha 

zodpovídá za poruchy), vedle provádění sloţitějších údrţbářských činností včetně technické 

diagnostiky se stává náplní jejich práce výcvik výrobních dělníků, poradenství pro obsluhu, 

opravy a logistika náhradních dílů. 

Hybnou silou fungování systému TPM jsou malé pracovní týmy, jejichţ členové musí 

být motivování k vytvoření vlastnického vztahu ke svěřeným prostředkům, zaloţeného na 

zodpovědnosti za jejich stav a provozuschopnost. Motivace by také měla směřovat k přijetí 

základní myšlenky, ţe je třeba pracovat na procesu, nikoliv na výstupu. Tyto týmy jsou 

organizovány vrcholovým vedením a jejich úsilí je směřováno na hlavní cíle TPM programu 

(sníţení podílu neshodných produktů, sníţení počtu poruch a zařízení, sníţení nákladů). Jsou 

tvořeny pěti aţ osmi pracovníky zejména z oblasti výroby, zajišťování jakosti a údrţby. Měli 

by však být zapojeni i pracovníci logistiky, konstrukce, ekonomiky a další. Úkolem 

pracovních týmu je analyzovat proces, předpokládat návrhy na opatření (vedoucí např. ke 

zlepšení organizace pracoviště, sníţení času na seřízení stoje, zefektivnění procesu čištění  

a mazání apod.) a tato opatření vlastními silami realizovat. Opatření by měla odstranit příčiny 

problémů, nikoliv jen problémy samé.  

Základním předpokladem fungování těchto týmů je umění managementu naslouchat 

návrhům členů týmu a vytvořit jim podmínky pro jejich realizaci. Týmy musí cítit 

smysluplnost a ocenění svého úsilí. V některých japonských podnicích, kde mají zaveden 

systém TPM jiţ několik let, vyuţívají k vytváření poţadovaných postojů pracovníků, 

zapojených do tohoto systému, společných neformálních setkání koncem týdne. V některých 

firmách podporují úsilí pracovníku v podávání a realizaci opatření ke zlepšení procesu 

různými formami vizualizace výsledků. 

Například ve firmě Yamato, která je dodavatelem elektroinstalace pro motocykly, mají 

nad pracovišti zavěšeny bílé štíty s barevnými nálepkami. Kde například bronzová nálepka 

signalizuje, ţe byly vytvořeny podmínky pro dosaţení zlepšení. Stříbrná nálepka znamená, ţe 

cíl je na dohled a zlatá signalizuje, ţe cíle bylo dosaţeno. [7] 

Konkrétní opatření navrhovaná a realizovaná týmy zapojenými do systému TPM jsou 

zaměřena na sniţování a eliminaci šesti velkých ztrát [3]. Druhy ztrát, včetně moţných cílů 

vedoucích ke sníţení či eliminaci jednotlivých druhů ztrát, jsou uvedeny v tab. 2. [7] 
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Tab. 2 Šest velkých ztrát  

        vlastní zpracování na základě[7]

  

Všechny druhy ztrát jsou přímo nebo nepřímo spojeny s jakostí. Míra efektivnosti 

zařízení je pak vyjádřena indexem celkové efektivnosti zařízení OEE (Overall Equipment 

Effectiveness). Tento ukazatel měří celkovou účinnost zařízení a je výslednicí tří 

následujících ukazatelů:  

 

 (1) 

kde         

  A -  ukazatel pohotovosti (Availability), 

   P -  ukazatel účinnosti výkonu (Performance Efficiency), 

   Q - míra jakosti (Quality Rate), tj. podíl shodných produktů na celkové produkci. 

Tvůrce systému TPM stanovil jako cíl TPM dosaţení OEE > 85 % [3]. 

 

Při vlastní realizaci údrţbářské činnosti se klade důraz na technicky minimálně 

náročnou formu prediktivní péče, která je zaloţena na smyslovém diagnostikování. Tuto 

prediktivní péči můţe bez velkých obtíţí provádět obsluha stroje přímo během procesu, coţ jí 

zároveň umoţňuje rychle reagovat na veškeré změny v chování stroje, které jsou zjistitelné 

lidskými smysly (zrakem, sluchem, aj.), a předcházet poruchám stroje. Základem efektivní 

smyslové diagnostiky je především dokonalá čistota, pořádek a vhodné uspořádání pracoviště. 

Například světlou barvou natřená a uklizená podlaha. Náhradní díly, materiál, nástroje, 

Druh ztráty Cíle 

1. Ztráty spojené s poruchami strojů. Redukovat prostoje v důsledku poruch na 

minimum. 

2. Ztráty spojené s přípravou a seřízením. Redukovat čas na přípravu a seřízení na méně 

neţ 10 minut. 

3. Ztráty spojené se sníţenou rychlostí. Spíše zvýšit projektované rychlosti neţ je 

zvyšovat v průběhu procesu. 

4. Malé prostoje. Redukovat je na nulu. 

5. Ztráty spojené s výrobou neshodných 

produktů. 

Stanovit velmi úzké toleranční meze. 

6. Ztráty spojené s výrobou prvních kusů. Minimalizovat na méně neţ 0,1 % dávky. 
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přípravky a odpad uloţený v náleţitě označených, vhodně umístěných přihrádkách a krabicích 

zajistí, aby pracovník okamţitě objevil uvolněné matice, šrouby, nýty, olejové skvrny apod., 

které mu umoţní diagnostikovat abnormality ve stavu zařízení. Proto je prvním krokem při 

vytváření systému autonomní údrţby právě otázka čištění a úklidu na pracovišti (včetně 

tvorby norem pro provádění těchto činností). V podnicích, kde jiţ byl systém TPM zaveden, 

byly návrhy opatření na zlepšení procesu zaměřeny právě na oblast zajištění čistoty, pořádku 

a vhodného uspořádání na pracovištích. [7] 

 

1.6 Organizace a řízení údržby 

 

Účelné řízení údrţbářské činnosti v podniku vyţaduje v prvé řadě vytvoření vhodné 

organizační struktury, při čemţ nejde jen o jakési formální vytvoření správních jednotek, ale 

současně o vytvoření podmínek pro efektní dělbu práce. V údrţbě se postupně vyvinulo 

několik typů podle organizačních stupňů a podle podřízenosti organizačních útvarů. [16] 

1.6.1 Organizace údržby podle organizačních stupňů 

 

Jednostupňová organizace údržby 

Jedná se o takovou organizaci, při které je v podniku jediný útvar údrţby, který provádí 

veškerou údrţbářskou činnost. Toto uspořádání se dá pouţít u malých podniků s jednoduchou 

organizační strukturou. Údrţba při tom provádí veškeré opravy (tedy opravy strojní, elektro, 

stavební i specializované) a současně opravuje a vyrábí náhradní díly. [16] 

 

Dvoustupňová organizace údržby 

Jedná se o takovou organizaci, při které je v podniku ústřední údrţbářský útvar jako 

první stupeň a kromě něho jsou na jednotlivých provozech (závodech) jako druhý stupeň 

provozní (závodní) údrţby. Údrţbářský útvar je zpravidla vybaven ústředními dílnami, dále 

strojní údrţbou, elektro-údrţbou, stavební údrţbou a eventuálně i speciálními údrţbami a jeho 

povinností je provádět všechny velké opravy v podniku, opravovat a vyrábět náhradní díly. 

Provozní (závodní) údrţby provádějí malé opravy a zajišťují kaţdodenní údrţbářskou péči  

o základní prostředky na provoze a kromě toho se zúčastňují na velkých opravách, které 

provádí ústřední údrţba nebo cizí dodavatelé. Tento typ je moţno uplatnit ve středně velkých 

nebo i velkých podnicích. [16] 
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Třístupňová organizace údržby 

Jedná se o takovou organizaci, při které je v podniku ústřední údrţba jako první stupeň, 

ve výrobních závodech jsou závodní údrţby jako druhý stupeň a na provozech bývají 

provozní údrţby jako třetí stupeň. Ústřední údrţba má ústřední dílny, dále strojní údrţbu, 

elektro-údrţbu, stavební údrţbu a specializované údrţby a její povinnosti je provádět  

v podniku největší opravy, opravovat a vyrábět náhradní díly. Závodní údrţby bývají 

vybaveny zpravidla většími mechanickými dílnami, jsou hlavním nositelem oprav na svém 

úseku a někdy opravují a výjimečně i vyrábějí náhradní díly a to takové, které nemůţe zajistit 

ústřední údrţba ani externí dodavatelé. Provozní údrţby provádějí běţné opravy a dále 

spolupracují při velkých opravách ve svém úseku. Mají k dispozici jen údrţbářské kouty  

a zásadně nevyrábějí náhradní díly. Tento typ organizace je moţno uplatnit u největších 

podniků. [16] 

 

1.6.2 Organizace údržby podle podřízenosti organizačních článků 

 

Centralizovaná údržba 

Jedná se o takovou organizaci údrţbářské činnosti, při které jsou všechny údrţbářské 

úpravy v podniku řízeny po všech stránkách jediným vedoucím (hlavním mechanikem) a to 

jak organizačně (disciplinárně), tak i odborně (funkčně). Jestliţe je některý údrţbářský útvar 

místně odloučen a nachází se v obvodu jiné organizační jednotky, avšak není její organizační 

součásti, ale podléhá ústřednímu údrţbářskému útvaru, potom je to detašovaný údrţbářský 

útvar centralizované údrţby.  (Je to moţné např. v hutích, kde provozní údrţba je umístěna  

v prostorech výrobního provozu, není však podřízena vedoucímu tohoto provozu, ale 

hlavnímu mechanikovi). [16] 

 

Decentralizovaná údržba 

Jedná se o takovou organizaci údrţbářské činnosti, při které všechny údrţbářské útvary 

nejsou organizačně podřízeny jedinému vedoucímu, ale několika a jen odborně (funkčně) jsou 

usměrňovány ve své činnosti vedením podnikové údrţby. Při této organizaci ústřední údrţba  

a její dílny podléhají po všech stránkách hlavnímu mechanikovi, ale provozní údrţby jsou 

organizačně začleněny do jednotlivých výrobních provozů a hlavní mechanik se svými 

odbornými úkony zajišťuje jen jejich odborné vedení. [16] 
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Kombinovaná údržba 

Jedná se o takovou organizaci údrţbářské činnosti, při které část údrţbářských útvaru je 

centralizována a část decentralizována. To znamená, ţe např. stavební údrţba, elektro-údrţba 

a specializované údrţby podléhají po všech stránkách hlavnímu mechanikovi, i kdyţ jsou při 

tom místně odloučené, ale strojní údrţby na jednotlivých výrobních provozech podléhají 

disciplinárně vedoucím jednotlivých provozů a hlavním mechanikem jsou řízeny jen 

odborně. [16] 

 

1.7 Informační technologie v údržbě 

 

Rozvoj informačních technologii (dále jen IT) vnesl převratné změny do celé řady 

oblastí a tedy i do údrţby. Základním cílem nasazeni IT do údrţby je zvýšení efektivnosti 

všech činností údrţby. IT se tak stávají v dnešní době nezbytností a v údrţbě způsobující 

následující výhody: 

• zvýšení podílu prevencí péče oproti havarijnímu servisu, 

• informace o nákupech náhradních dílů, optimalizaci, 

• sníţení stavu skladu dílů, 

• rychlé vyhledání nejvýhodnějších disponibilních zdrojů (náhradní zařízení, lidé, 

dodavatelé, díly, nástroje…), 

• zrychlení reakčních dob, sníţení ztrát výroby, 

• eliminace fatálních chyb (bezpečnost práce, poškození nebo opotřebení zařízení, 

škody na ţivotním prostředí), 

• zkrácení vyhledávacích časů dokumentace, postupů, 

• přenos informací na lidi, Know - How Management 

• redukce zbytečných ztrát majetku - dokonalá evidence,  

• správné rozhodnutí o outsourcingu,  

• správné rozhodování o ukončení ţivotního cyklu zařízení. 

V dnešní době se moderní výrobní společnost snaţí zabezpečit všechny své hlavní 

oblasti činnosti a jejich procesy v rámci svého informačního systému. To znamená, ţe musí 

pokrýt i systémy pro údrţbu, správu a evidenci majetku, které jsou její důleţitou části, coţ ve 

své skutečnosti ještě dnes bývá dosti podceňováno. Základní informační vstupy systému 

řízení údrţby lze vidět na obr. 2. [4] 
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Obr. 2 Základní informační vstupy systému řízení údržby     

         vlastní zpracování na základě [4] 

 

Vlastní IS pro údrţbu musí respektovat základní charakteristiky údrţby: [4] 

1. Znalostní charakter (Know - How). 

2. Charakter činnosti se zdroji - lidé, kvalifikace, dodavatelé, materiál, nářadí, pomůcky, 

čas apod.                        

3. Časově a alokační charakteristiky - dostupnost na správném místě a v daném čase. 

4. Bezpečnostní a environmentální souvislosti -  jsou odlišné od výroby. 

5. Přímé zahrnutí procesů zajištění zdrojů - nákup, sklady, dodavatelé materiálu a sluţeb 

apod. 

6. Oblasti specializované údrţby - např. IT. 
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Ve vlastní praxi se potom mluví o následujících informačních systémech k řízení 

údrţby v reálném čase - API PRO (SKF), SAP R/3 - PM (SAP ČR), BAAN-IV (OR CSI), 

MAXIMO (IBM), OLM (SIEMENS), IFS ÚDRŢBA (IFS), SOLVER, KAPPLAN atd. 

 

Rozdělení IT v údržbě: [4] 

• CMMS (Computerized Maintenance Management Systems - Počítačový systém řízení 

údrţby), 

• CAMS (Computer Aided Maintenance Systes - Počítačově podporované systémy 

řízení údrţby), 

• EAM systems (Enetrprise Asset Management Systems - Systémy pro správu 

podnikového hmotného majetku).        

1.8 Optimalizace údržby 

 

V průběhu posledních let se značně mění přístup k péči o technicky náročné prostředky 

údrţby podle toho, jak roste nabídka různých diagnostických podpůrných zařízení. Cílem 

údrţby je především zachování funkčnosti zařízení, tj. stavu, ve kterém dané zařízení plní 

funkci, jeţ se od něho očekává, včetně sledování návratnosti vloţených investic. U sloţitých 

sofistikovaných technických celků jiţ nestačí vyuţívat pouze běţné postupy operativní 

údrţby. Je nutné zahrnout i takové jevy, které počítají s analýzou na principu 

předpokládaného stavu. Posledním trendem v oboru se tak stala zejména kombinace 

prediktivní údrţby a preventivní údrţby, vycházející z provozních podmínek daného zařízení. 

Prediktivní údrţba vyuţívá pro plánování činností spojených s údrţbou přímé sledování 

aktuálního stavu zařízení, jeho provozních podmínek, efektivitu a další ukazatele pro 

eliminaci poruch nebo ztrát účinnosti výrobních zařízení. Zahrnutí prediktivní údrţby do 

komplexního programu řízení údrţby umoţňuje optimalizovat disponibilitu provozních 

zařízení, značně sniţuje celkové náklady na údrţbu, a naopak zvyšuje jakost a produktivitu 

práce. Významným faktorem tohoto trendu je v neposlední řadě také minimalizace 

neplánovaných výpadků a havárií veškerého zařízení v závodě. 

Prediktivní a preventivní přístup, který v současné době nahrazuje klasickou údrţbu po 

poruše, je tedy rozhodující pro vyloučení a odstranění následků moţných selhání, pro plynulý 

chod zařízení a udrţení jejich vysoké provozuschopnosti, a také pro efektivitu nákladů na 

údrţbu.  
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Údrţba bývá často nesprávně povaţována za přítěţ, která spotřebovává velké finanční 

zdroje a ţádné nevytváří. Pro obhajobu pozic údrţby je zapotřebí, aby měl management 

údrţby účinný nástroj, který bude schopen jednoduchým způsobem vyčíslit přínos údrţby  

k hospodaření podniku. Exaktní vyjádření přínosu údrţby k zisku podniku je mnohem 

sloţitější neţ v případě vyčíslení přínosu výroby. 

V údrţbě lze velmi obtíţně vyjadřovat produktivitu práce například ukazatelem počtu 

odstraněných poruch za jednotku času, počtu lokalizací poruch apod., protoţe rozsah  

a pracnost lokalizace i odstraňování poruch mohou být velmi proměnlivé. Nelze zde pouţít 

ani běţný ukazatel produktivity „mnoţství práce za jednotku času", protoţe údrţbáři mohou 

sice pracovat s vysokou intenzitou, přesto neúčelně a neefektivně. 

Pro hodnocení efektivity údrţby existuje řada postupů, jedním z nejpouţívanějších  

a zároveň nejpropracovanějších je výpočet celkové efektivity výrobního zařízení (OEE). 

Optimalizace strojní údrţby je z časového hlediska velmi náročná a započatý proces je 

tedy nutné neustále zdokonalovat a zlepšovat s vyuţitím všech nejnovějších podpůrných 

technologií. 

Dalším významným faktorem pro zvyšování efektivity managementu údrţby je 

strategicky cílené měření výkonnosti, tj. přesná evidence, správa a údrţba majetku, a proto lze 

lépe vyuţívat existující zdroje a plánovat. Z tohoto důvodu stále více společností v oblasti 

údrţby výrobních zařízení vyuţívá specializované informační systémy pro správu majetku, 

řízení a optimalizaci týmů údrţby. Aby byla komplexně posouzena výkonnost údrţby, je 

potřeba analyzovat její vnitřní postupy, procesy a nástroje. Na základě této analýzy lze 

stanovit efektivní poţadavky na preventivní a prediktivní údrţbu s vyuţitím nejnovějších 

optimalizačních metod pro údrţbu (například metodou TPM). [20]   
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2 Náklady  
 
 

Údrţba je procesem velmi rozporným, na straně jedné spotřebovává finanční 

prostředky, pracovní sílu, sniţuje časový fond apod. Na straně druhé odstraňuje následky 

opotřebení, prodluţuje ţivotnost, tzn. zajišťuje provozuschopnost, tedy nesporný zisk. Proto 

je logické, ţe při zajišťování údrţby vţdy řešíme: 

• zajištění únosných nákladů na potřebnou a nutnou údrţbu na straně jedné, 

• minimalizace prostojů výrobních zařízení na straně druhé. 

Poměr nákladů a výnosů u údrţby nebývá na první pohled zřejmý. Je sice pravdou, ţe 

přímé náklady se dají snadno vypočítat, zatímco vliv údrţby na poruchy, prostoje, sníţení 

kvality apod. je těţko měřitelný, proto skutečný stav poměru mezi náklady a přínosy bývá 

velmi zkreslený. Z těchto důvodů se v údrţbě mluví o tzv. technickém přínosu, který vyvolá 

ekonomický přínos. Pro skutečné náklady platí, ţe 7/8 nákladů je skryto, resp. jsou obtíţně 

měřitelné a mají vysoký vliv na zisk, coţ je někdy také uváděno jako princip ledovce viz 

příloha 2. [4] 

Podniky působící v automobilovém průmyslu vyuţívají k výpočtu a sledování svých 

nákladů na stroje či zařízení mnoho metod. Mezi nejznámější metodu patří náklady na ţivotní 

cyklus. 

 Náklady na ţivotní cyklus (dále jen LCC) jsou celkové náklady na vlastnictví systému 

(stroje, zařízení) během ţivotnosti. Nakoupený systém musí být po celou dobu ţivotnosti 

udrţován. Náklady na podporu systému jsou obvykle větší neţ pořizovací náklady. Pořizovací 

náklady se týkají prvních tří fází, které vedou k instalaci stroje či zařízení v závodě. Počáteční 

pořizovací náklady jsou nenávratnými, zatímco podpůrné náklady vstupují do systému, dokud 

nedojde ke konverzi/prodeji viz obr. 3. Aţ 95 % celkového LCC je určeno rozhodnutími, 

které se učinily během koncepční a konstrukční fáze. [12]   
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Obr. 3 Podpůrné a nenávratné náklady   vlastní zpracování na základě [12]   

 

Náklady na ţivotní cyklus jsou sumou všech nákladových faktorů během očekávané 

ţivotnosti výrobního stroje. Náklady celého ţivotního cyklu jsou odvozeny následovně viz 

obr. 4.  

 

              (2) 

 

Obr. 4 Náklady celého životního cyklu   vlastní zpracování na základě [12]   
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2.1 Pořizovací náklady (A)  

Pořizovací náklady jsou znázorněny na obr. 5. [12] 

 

Obr. 5 Pořizovací náklady      vlastní zpracování na základě [12]   

 

Nákupní cena (P): Cena dodávky výrobních strojů a zařízení bez přepravních nákladů. Tato 

kupní cena má osahovat měnové rozdíly a náklady spojené s platebními kalendáři. 

Administrativa a technologické náklady (Ae): Administrativní pracovníci, cestovné, 

odlučné atd. 

Instalační náklady (I): Náklady výhradně spojené s instalací výrobních strojů a zařízení. 

Náklady na školení (T): Náklady spojené se školením pracovníku v obsluze a údrţbě 

určitých strojů a zařízení. 

Konverzní náklady (C): Náklady spojené s konverzí výrobních strojů a zařízení na nové 

výrobky během předpokládané ţivotnosti. 

Dopravní náklady (Tr): Náklady spojené s pohybem strojů a zařízení z místa výroby do 

závodu uţivatele.   
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2.2 Výrobní náklady (O)  
 

Výrobní náklady jsou znázorněny na obr. 6. [12]   

 

Obr. 6 Výrobní náklady      vlastní zpracování na základě [12]   

 

Náklady (výrobní) na přímé pracovníky (D): Celkové náklady na obsluhu výrobních strojů  

a zařízení v průběhu předpokládané ţivotnosti. 

Náklady na služby (U): Celková spotřeba po dobu předpokládané ţivotnosti strojů a zařízení 

zahrnuje vzduch, páru, elektřinu, plyn a vodu. Náklady na sluţby se mohou podstatně lišit a je 

nutné je pozorně zváţit, pokud jsou zdroje nedostatkové. 

Konzumní náklady (Cc): Náklady všech spotřebovatelných poloţek pouţitých pro výrobní 

stroje a zařízení během předpokládané ţivotnosti. 

Náklady na nakládání s odpady (W): Náklady na sběr a likvidaci odpadů spojených s 

výrobou. 

Náklady výrobních ztrát (Lp): Výrobní ztráty vlivem poruchy stroje a související náklady 

na prostoje. 

Náklady na údržbu náhradních dílů (Sp): Náklady na pořízení a údrţbu zásob náhradních 

dílů, které jsou k dispozici pro stroje a zařízení. 
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2.3 Náklady na údržbu (M)  
 

Náklady na údrţbu jsou znázorněny na obr. 7. [12] 

 

Obr. 7 Náklady na údržbu      vlastní zpracování na základě [12] 

 

Náklady na plánovanou údržbu (Ms): Náklady na materiál a pracovníky, kteří jsou 

zapojeni do preventivní údrţby během předpokládané ţivotnosti. 

• Životnost zařízení (Le): Doba ţivotnosti zařízení, která je dána počtem výrobních 

hodin (nebo cyklů) do předepsané či povinné generální opravy. 

• Plán preventivní údržby (Pm): Plán provedení údrţby pro zajištění dlouhé ţivotnosti 

stroje. Typy údrţby a frekvence jsou určeny dodavatelem strojů a zařízení. 

• Náklady na opravy (Cr): Náklady na pracovníky a součástky nutné pro opravu 

stroje. 

• Pevné náklady na pracovníky (Fl): Náklady spojené s udrţením skupiny zkušených 

pracovníků, kteří provádí opravy v případě neplánovaných poruch. 

Náklady na neplánovanou údržbu (Mu): Náklady na materiál na pracovní síly spojené  

s neplánovanými poruchami během předpokládané ţivotnosti. 

• Neplánované poruchy (Ub): Následky poruch strojů. Viz pojem porucha základní 

pojmy kapitola č. 1. 

• Průměrné náklady na opravu (Crav): Náklady na opravy jako reakce na 

neplánované poruchy, kdy se z několika poruch vypočítá průměr. 

• Díly za rok (Py): Náklady na náhradní díly spotřebované za rok. 
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2.4 Konverze/ Náklady na prodej (C) 
 

• Náklady na konverzi: Náklady na konverzi (přeměnu) výrobních strojů a zařízení, aby 

se mohla uskutečnit výroba jiných výrobků. 

 

• Náklady na prodej: Náklady na prodej strojů a zařízení. Tyto náklady mohou 

zahrnovat sešrotování, vyčištění pracoviště a likvidaci odpadu. 
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3 Ekonomicko-technická charakteristika podniku 
 

Visteon-Autopal s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně je centrem vývoje a předním světovým 

výrobcem světelné, chladicí a klimatizační techniky, forem a nástrojů pro automobilový 

průmysl. Visteon-Autopal dodává své produkty výrobcům automobilů. Mezi hlavní zákazníky 

společnosti patří společnost Ford, VW, PSA, Jaguar a Land Rover, GM, Mercedes a další. 

S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Visteon-Autopal s. r. o. dvě specializovaná 

vývojová centra zaměřena na klimatizaci, chladicí a světelnou techniku, pět výrobních závodů 

a nástrojárnu nacházející se v Novém Jičíně, Hluku a Rychvaldě. Vývojová centra v Novém 

Jičíně a Hluku také podporují celosvětové vývojové týmy společnosti Visteon Corporation. 

Visteon-Autopal s. r. o. je součástí společnosti Visteon Corporation, která navrhuje, 

vyvíjí a vyrábí inovativní produkty pro klimatizace, interiéry, elektroniku a světovou techniku 

pro výrobce automobilů. Visteon Corporation se sídlem ve Van Buren Township (stát 

Michigan) v USA a zastoupením v čínské Šanghaji a britském Chelmsfordu zaměstnává 

přibliţně 26 500 zaměstnanců ve 25 zemích. [18] 

 

3.1 Oblast světelné techniky (Lighting) Visteon-Autopal s. r. o.  
 

V oblasti světelné techniky se společnost zabývá vývojem, výzkumem a výrobou 

světlometů, zadních skupinových svítilen a přídavného osvětlení pro osobní automobily. 

Prostřednictvím svých zaměstnanců, nejmodernějších technologií, inovativních řešení  

a globální působnosti dodává společnost svým zákazníkům výrobky prvotřídní kvality. Mezi 

významné zákazníky v oblasti světelné techniky patří mj. automobilky Ford, PSA, Jaguar 

Land Rover, Volkswagen, General Motors, Saab, Mercedes, Tatra, Mahindra & 

Mahindra. [18] 

Rozsah činností: [18] 

• globální výzkum světelné techniky, 

• globální vývoj výrobků včetně testování, 

• výroba, 

• výroba nářadí. 

Organizační struktura: Organizační strukturu Visteon-Autopal s. r. o. oblast výroby světel 

(Lighting), lze vidět v příloze 3. Ukázka předních a zadních světel automobilu Ford Mondeo 

viz obr. 8. 
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Obr. 8 Přední a zadní světla automobilu Ford Mondeo [17]   

 

Společnost Visteon-Autopal s. r. o. má zaveden systém údrţby III. Generace a to systém 

TPM viz kap. 1.5, díky tomuto systému dokáţe optimalizovat údrţbu jak strojů, tak zařízení.  

Ve společnosti je zavedena dvoustupňová organizace údrţby viz kap. 1.6.1 a podle 

podřízenosti organizačních článků se jedná o kombinovanou údrţbu viz kap. 1.6.2. Údrţba je 

podporována IT systémem Maximo viz kap. 1.7. 

Prvotním polotovarem výroby světel je plastový výlisek, který se vyrábí vstřikovacím 

procesem. K pochopení procesu „vstřikování“ bude věnována kap. č. 4. 
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4 Vstřikování 
 

Vstřikováním se vyrábějí takové výrobky, které mají buď charakter konečného výrobku, 

nebo jsou polotovary či díly pro další zkompletování samostatného celku. Výrobky zhotovené 

vstřikováním se vyznačují velmi dobrou rozměrovou i tvarovou přesností a vysokou 

reprodukovatelností mechanických a fyzikálních vlastností. Technologie vstřikování je 

nejrozšířenější technologií na zpracování plastů, je to proces diskontinuální a cyklický. [19] 

4.1  Materiály pro vstřikování 

 

Vstřikováním lze zpracovávat téměř všechny druhy termoplastů. V omezené míře se 

vstřikují i některé reaktoplasty a kaučuky. 

Termoplasty - jedná se o polymerní materiály, které při zahřívání přecházejí do plastického 

stavu, kde je lze snadno tvářet a zpracovávat různými technologiemi. Do tuhého stavu přejdou 

ochlazením pod teplotu tání Tm (semikrystalické plasty
1
), resp. teplotu viskózního toku  

Tf (amorfní plasty
2
). Protoţe při zahřívání nedochází ke změnám chemické struktury, lze 

proces měknutí a následného tuhnutí opakovat teoreticky bez omezení. Jedná se pouze o 

fyzikální proces. K termoplastům patří většina zpracovávaných hmot, jako je polyethylen, 

polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid, polyamid, atd. [19] 

Reaktoplasty - jedná se o polymerní materiály, dříve nazývané termosety, které rovněţ  

v první fázi zahřívání měknou a lze je tvářet, avšak jen omezenou dobu. Během dalšího 

zahřívání dochází k chemické reakci – prostorovému zesíťování struktury, tzv. vytvrzování. 

Výrobek je moţno povaţovat za jednu velkou makromolekulu. Ochlazování reaktoplastů 

probíhá mimo nástroj, neboť zajištění rychlého ohřevu formy pro vytvrzení a následné rychlé 

ochlazení materiálu by bylo obtíţné. Tento děj je nevratný a vytvrzené plasty nelze roztavit 

ani rozpustit, dalším zahříváním dojde k rozkladu hmoty (degradaci). Patří sem 

fenolformaldehydové hmoty, epoxidové pryskyřice, polyesterové hmoty, apod. [19] 

                                                             
1
 Semikrystalické plasty - vykazují určitý stupeň uspořádanosti. Ten se označuje jako stupeň krystalinity 

(pohybuje se od 40 do 90 %) a vyjadřuje relativní podíl uspořádaných oblastí, uložených mezi oblastmi 
amorfními. Nemůže nikdy dosáhnout 100 %, proto se krystalické plasty označují jako semikrystalické. Jsou 
mléčně zakalené, index lomu je větší a jsou charakterizovány houževnatostí materiálu, pevnost a modul 
pružnosti roste se stupněm krystalinity. Použitelnost semikrystalických plastů je do teploty tání Tm. [19] 
 
2
 amorfní plasty - makromolekuly zaujímají zcela náhodilou pozici. Jsou charakteristické tvrdostí, křehkostí, 

vysokou pevností, modulem pružnosti a jsou vzhledem k nízkému indexu lomu (1,4 až 1,6) průhledné, resp. dle 
propustnosti světla čiré (92 % propustnosti světla), transparentní, anebo průhledné (60 % propustnosti světla). 
Součinitel teplotní roztažnosti α je menší než u semikrystalických polymerů. Použitelnost amorfních polymerů 
je do teploty zeskelnění Tg. [19] 
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Kaučuky, pryže a eleastomery - jedná se o polymerní materiály, které rovněţ v první fázi 

zahřívání měknou a lze je tvářet, avšak jen omezenou dobu. Během dalšího zahřívání dochází 

k chemické reakci – prostorovému zesíťování struktury, probíhá tzv. vulkanizace.  

U elastomerů na bázi termoplastů nedochází ke změnám chemické struktury, proces měknutí 

 a následného tuhnutí lze opakovat teoreticky bez omezení, probíhá zde pouze fyzikální 

děj. [19] 

 

4.2 Vstřikovací cyklus 

 

Vstřikování je způsob tváření plastů, při kterém je dávka zpracovávaného materiálu  

z pomocné tlakové komory vstříknuta velkou rychlostí do uzavřené dutiny kovové formy, kde 

ztuhne ve finální výrobek (výlisek či výstřik). Tlaková komora je součástí vstřikovacího stroje 

a zásoba vstřikovaného materiálu se v ní stále doplňuje během cyklu. 

 Postup vstřikování popsán dále. Plast v podobě granulí je nasypán do násypky, z níţ je 

odebírán pracovní částí vstřikovacího stroje (šnekem, pístem), která hmotu dopravuje do 

tavící komory, kde za současného účinku tření a topení plast taje a vzniká tavenina. Tavenina 

je následně vstřikována do dutiny formy, kterou zcela zaplní a zaujme její tvar. Následuje 

tlaková fáze pro sníţení smrštění a rozměrových změn. Plast předává formě teplo  

a ochlazováním ztuhne ve finální výrobek (výlisek). Potom se forma otevře, výrobek se 

odebere a celý cyklus se opakuje, viz obr. 9.  

Vstřikovací cyklus tvoří sled přesně specifikovaných úkonů. Jedná se o proces 

neizotermický, během něhoţ plast prochází teplotním cyklem. Při popisu vstřikovacího cyklu 

je nutno jednoznačně definovat jeho počátek. Za počátek cyklu lze povaţovat okamţik 

odpovídající impulsu k uzavření formy.  [19, 8, 10] 
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Obr. 9 Vstřikovací cyklus        vlastní zpracování na základě[1] 

 

4.3 Vstřikovací stroje 
 

Vstřikovací proces probíhá na moderních strojích většinou plně automaticky, takţe se 

dosahuje vysoké produktivity práce. Pořizovací cena strojního zařízení i vstřikovací formy je 

však značně vysoká. Technologie je proto vhodná pro velkosériovou a hromadnou výrobu.  

Vstřikovací stroj se skládá ze vstřikovací jednotky, uzavírací jednotky, z řízení  

a regulace. Schéma vstřikovacího stroje se šnekovou plastikací je popsáno na obr. 10 a obr. 11 

znázorňuje vstřikovací stroj firmy Visteon-Autopal s. r. o. Kaţdý výrobce je schopen vybavit 

vstřikovací stroj tak, aby plnil funkci částečně nebo plně automatizovaného pracoviště,  

tj. dovybavit stroj manipulátory, roboty, temperačním zařízením, dávkovacím a mísícím 

zařízením, sušárnami, dopravníky pro výrobky a vtoky, mlýny, atd. [19, 8, 10] 
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(1 – doraz, 2 – tyč vyhazovače, 3, 5 – upínací desky, 4 – forma, 6 – vstřikovací tryska, 7 – 

špice šneku, 8 – zpětný uzávěr, 9 – šnek, 10 – tavící komora, 11 – topná tělesa, 12 – násypka, 

13 – granule plastu, 14 – deska vyhazovačů, 15 – kotevní deska, 16 – vyhazovače, 17 – 

výstřik) 

 

Obr. 10 Schéma vstřikovacího stroje se šnekovou plastifikací [19] 

 

 
 

Obr. 11 Vstřikovací stroj firmy Visteon-Autopal s. r. o. se šnekovou plastifikací [vlastní 

zpracování] 
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4.4 Vstřikovací formy 
 

Forma je nástroj, který se upíná na vstřikovací stroj (obr. 12, obr. 13, obr. 14).  

V průběhu vstřikovacího cyklu je naplněna roztaveným plastem. Po zchladnutí je zhotoven 

výstřik s poţadovaným tvarem a funkčními vlastnostmi. Forma během své ţivotnosti musí 

splňovat tyto poţadavky: [6] 

• odolávat vůči vysokým tlakům,  

• zajistit poţadovaný rozměr a kvalitu výstřiku,  

• snadné vyjmutí výstřiku,  

• snadná obsluha a automatický provoz,  

• nízká pořizovací cena,  

• snadná a rychlá výroba,  

• vysoké vyuţití zpracovávaného plastu.  

 

Konstrukční koncepce a uspořádání formy, a také způsob výroby závisí na účelu  

a poţadavcích, které má forma splňovat. Ţivotnost formy je dána volbou materiálu a tepelným 

zpracováním funkčních částí jako je tvárník, tvárnice atd. Materiál volíme s ohledem na: [6]   

• druh zpracovávaného plastu,   

• pouţité technologii,  

• velikosti výrobku a jeho sloţitosti,  

• velikosti série,  

• tepelné odolnosti a odolnosti proti opotřebení a korozi,  

• ceně atd. 

 

Vstřikovací formy jsou konstrukčně velmi rozmanité a lze je rozdělit do následujících 

skupin:  

• podle násobnosti na jednonásobné a vícenásobné,  

• podle způsobu zaformování a konstrukčního řešení na dvoudeskové, třídeskové,  

etáţové, čelisťové, vytáčecí apod.,  

• podle konstrukce vstřikovacího stroje na formy se vstřikem kolmo na dělící rovinu  

a na formy se vstřikem do dělící roviny.[6] 
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Vstřikovací forma se skládá z mnoha dílů. Jednotlivé díly lze rozdělit do několika 

kategorií. Jsou to díly: [6] 

• vymezující tvarovou dutinu,  

• temperovacího systému,  

• vtokového systému,  

• upínací a vodící elementy.  

Konstrukční části zajišťují správnou činnost nástroje a funkční části jsou v kontaktu  

s tvářeným materiálem a udělují mu poţadovaný tvar. Ukázka konstrukce vstřikovací formy  

s popisem hlavních části viz obr. 15. Výroba dílů technologií vstřikováním probíhá během 

krátkého času při působení dostatečného tlaku a teploty spolu s dalšími technologickými 

parametry. [6] 

Proto se u formy vyţaduje:  

• vysoká přesnost a jakost funkčních ploch dutiny formy a funkčních dílů,  

• maximální tuhost a pevnost jednotlivých částí potaţmo celků formy pro zachycení 

potřebných tlaků,  

• vhodný vtokový systém, odvzdušnění, temperování, vyhazování apod.,  

• optimální ţivotnost zaručená konstrukcí, materiálem a výrobou.[6] 

 

 

Obr. 12 Pohyblivá deska vstřikovací formy [vlastní zpracování] 
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Obr. 13 Pevná deska vstřikovací formy [vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 
 

Obr. 14 Pevná a pohyblivá část vstřikovací formy [vlastní zpracování] 
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Obr. 15 Vstřikovací forma s popisem hlavních částí [6] 

 

 

Konstrukce plastového dílce je mnohem sloţitější neţ konstrukce plechového výrobku. 

Při jeho výrobě musí konstruktér brát v úvahu také to, co se během vstřikování děje v dílu  

z plastu.  

Pro konstrukci plastového dílce jsou dány jisté konstrukční omezení týkající se tvarů  

a vlastností.  

Z hlediska konstrukce formy musí tvar její dutiny umoţnit především vhodné 

zaformování. Tímto hlediskem je určena i dělící plocha. Na dělící plochu je vázána celá 

koncepce formy s vtokovým systémem, s vyhazováním, temperací, odvzdušněním apod.  

Jelikoţ výroba formy je finančně náročná, je někdy výhodné vyrábět tzv. násobné formy 

pro výrobu několika součástí najednou. Volba optimální násobnosti je závislá na mnoha 

faktorech. Posuzuje se například z hlediska:  

• charakteru a přesnosti výstřiku,  

• velikosti a kapacitě vstřikovacího stroje,  

• poţadovaného mnoţství a termínu dodávky,  

• ekonomiky výroby.  

Protoţe vysoká násobnost formy sebou přináší také vyšší nepřesnost a niţší kvalitu 

výstřiku, je obecně výhodnější pouţívat násobnost co nejmenší. Tvarově náročné  
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a velkorozměrové výstřiky se většinou vyrábějí v jednonásobných formách. Násobnost formy 

nám také kromě tvaru a přesnosti výstřiku ovlivňuje také samotný vstřikovací stroj. Omezení 

ze strany stroje je z hlediska vstřikovací kapacity, plastikačního výkonu a uzavírací síly. Stroj 

musí zajistit dostatečné zaplnění tvarové dutiny s dostatečnou rezervou. Rezerva uzavírací 

síly a objemu taveniny má být 20 %. [6] 

Aby bylo dosaţeno kvalitního výstřiku, je důleţité zvolit vhodný vstřikovací stroj. Pro 

navrţenou formu musí stroj mít:  

• dostatečnou vstřikovací kapacitu,  

• vyhovující uzavírací a přidrţovací sílu,  

• vyhovující vstřikovací tlak,  

• vhodnou koncepci.  

Mnoţství taveniny potřebné pro jeden cyklus bývá menší, neţ je kapacita vstřikovací 

jednotky. Vyuţití se pohybuje maximálně do 90 %. Toto vyuţití by se nemělo překročit, 

protoţe při výrobě je nutné dorovnávat úbytek plastu, způsobený teplotním smrštěním tzv. 

dotlakem. Uzavírací síla se po dosednutí obou částí forem a zahájení vstřikování zvýší na sílu 

přidrţovací, která musí být taková, aby udrţela formu zavřenou po celou dobu vstřikování.  

Mimo technologických parametrů musí vstřikovací stroj splňovat také konstrukční 

poţadavky formy. [6] 

 Její velikost a koncepce vyţaduje stroj:  

• s vyhovující světlostí mezi sloupky (pokud jsou),  

• s dostatečnými rozměry upínacích ploch na pevné a pohyblivé upínací desce stroje,      

• vhodnou velikost středících otvorů a dosedací trysky stroje,  

• s dostatečným uzavřením a otevřením vstřikovacího stroje v závislosti na stavební 

výšce formy,  

• vhodné rozmístění upínacích šroubů. [6] 

Po skončení příslušné výrobní dávky a před sejmutím formy ze vstřikovacího stroje se 

provádí kontrola funkce a úplnosti všech části formy. Následuje vyčištění dělící roviny, tvarů, 

drah, po nichţ se pohybují čelisti a další pohyblivé části formy, vodicí kolíky atd. Po vyčištění 

je nutné obnovit mazání a provést kozervaci formy. Čistící, mazací, konzervační prostředky, 

postupy práce atd. jsou součástí technických podkladů příslušné vstřikovny. 

Při celkové očistě formy se nesmí zapomenout na očistění ploch upínacích desek formy, 

včetně ploch upínacích desek vstřikovacího stroje. V případě ţe forma v průběhu výroby 

vykazovala funkční závady nebo je poškozena a neumoţňuje výrobu shodných výstřiků  
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v poţadovaných reţimech, je nutné problém identifikovat a podle předepsaného postupu 

odstranit. Všechny popsané kroky je nutné zaznamenat a archivovat historii formy, včetně 

osob, které s formou cokoliv prováděli. [15] 

 

4.5 Seřizování a optimalizace vstřikovacího procesu 

 

Základním výstupem při výrobě výstřiku z termoplastů, stejně jako u jiných výrobních 

procesů, je díl splňující všechna poţadovaná kvalitativní i kvantitativní kritéria.  

Je samozřejmé, ţe tento stav je moţné dosáhnout pouze při stabilním výrobním procesu, který 

byl při zavádění dílu do výroby a při technologické přípravě výroby odborně odladěn.  

V případě vstřikování termoplastů odladěním rozumíme oţivení
3
 a seřízení vstřikovací 

formy na vstřikovacím stroji s následnou optimalizací vstřikovacího procesu slouţící  

k nalezení co nejvýhodnějších, resp. „ideálních“ podmínek pro výrobu výstřiků s definovanou 

jakostí. Po optimalizaci procesu by teoreticky mělo v průběhu výroby docházet pouze  

k monitorování procesních parametrů. 

Vstřikování termoplastů je ovšem velmi sloţitý proces ovlivněný mnoha parametry 

(forma, vstřikovací stroj, obsluha – nastavení výrobních parametrů, vstřikovaný materiál  

a další procesní podmínky).  

Seřizování stroje a formy je obecně velmi obtíţně dokumentovatelný postup, který 

nelze povaţovat za systémový. Kaţdý jednotlivý seřizovač k němu přistupuje individuálně,  

a proto se můţe stát, ţe při seřizování a optimalizaci nemusí pokrýt celý zkoumaný prostor.  

Dalším úkolem, zejména při oţivování nové formy, je odhalit i moţné vady  

v konstrukci a výrobě formy, včetně případného nerespektování zásad technologičnosti 

konstrukce výstřiků z termoplastu. 

Při seřizování a optimalizaci výrobního procesu pro konkrétní výstřik bychom měli 

mít na paměti několik zásad: 

1. Pro odhalení moţných závad na formě a pro zjištění, ţe optimalizovaný proces je 

reprodukovatelný, včetně poţadavků na jakost výstřiku, musí zkušební provoz formy 

probíhat po dostatečně dlouhou dobu – i ze špatné formy lze získat několik relativně 

dobrých výstřiků, ale v delším časovém úseku to jiţ není moţné. 

                                                             
3 Jedná se o zprovoznění vstřikovací formy, která bude vyrábět výlisky shodné s požadavky zákazníka. 
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2. Při seřizování a optimalizaci musí platit, ţe se mění pouze jeden parametr, vliv jeho 

změny se vyhodnotí a teprve po vyhodnocení je moţné měnit další parametr 

vstřikovacího procesu. 

3. V případě ţe hlavním poţadavkem je jakost povrchu, optimalizaci je nutné zaměřit 

zejména na plnicí fázi – kombinace vstřikovacího tlaku a vstřikovací rychlosti, resp. 

dráhového (objemového) profilu vstřikovací rychlosti. 

4. Z pohledu poţadavků na jakostní parametry výstřiku je nutné si uvědomit, ţe mezi 

hmotností daného výstřiku a jeho rozměrovou přesností není korelace, tj. ţe výstřiky  

o stejné hmotnosti mohou mít rozdílné rozměry. 

5. O všech provedených změnách a zjištěných skutečnostech se musí vést a archivovat 

záznamy. [15] 

 

4.5.1 Vady výlisků 

 

Při vstřikování termoplastů jsme neustále konfrontováni s problémy nejrůznějšího 

druhu. Přes velkou sumu znalostí (o vstřikovaném materiálu, vstřikovacím stroji a jeho 

vybavení řídicím systémem i periferními zařízeními, vlivu technologických parametrů na 

vlastnosti výstřiku, konstrukci a provedení vstřikovací formy)  se setkáváme s opakujícím se 

problémem, kterým jsou výstřiky vykazující vady.  Vad výstřiku z termoplastů definujeme 

jako defekt, kterým se daný výstřik odlišuje od předem dohodnutého normálu. Neshoda  

s normálem můţe být zejména v odlišnosti vzhledu a povrchu, rozdílných tvarech  

a rozměrech, případně fyzikálně-mechanických vlastnostech výstřiku. Všechny vady výstřiku 

mají nějakou příčinu, i kterou není moţné vţdy rychle rozpoznat a analyzovat. Pouze 

identifikovatelné  

a odstraněné příčiny mohou napomoci zabránit opětovnému výskytu chyby.  

Při oţivování nových vstřikovacích forem se mohou vyskytnout i vady, které nelze 

variací technologických parametrů odstranit. Obvykle jsou to konstrukční chyby výstřiku 

(nedodrţení technologičnosti konstrukce výstřiku z termoplastu) nebo konstrukční a výrobní 

vady forem. Proto by seřizovači forem měli znát alespoň základní popis hlavních 

konstrukčních chyb, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda je moţné vadu řešit cestou 

změn a variací výrobních parametrů nebo cestou opravy a korekce formy, případně výstřiku 

nebo materiálu, z něhoţ má být příslušný díl vyroben. [15] 
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4.5.2 Základní rozdělení vad 

 

Soubor vad, které mohou při vstřikování nastat nebo vzniknout, lze rozdělit do dvou 

skupin. Jedná se o vady zjevné a skryté. 

Vady zjevné (lze je identifikovat vizuálním pozorováním) se dělí na: [15] 

• vady tvaru (nedoplněné díly, propadliny, vrásnění, zvlnění, zborcení, deformace, 

přetoky, otřepy, rozměrové vady atp.), 

• vady povrchu (nedostatečný lesk, matná místa, povrchové zakalení, stříbření, stopy po 

monomeru, stopy po vlhkosti, tokové čáry, vrstvení, změna barvy u barevných 

materiálů, černé tečky atd.). 

Vady skryté (obvykle nezjistíme vizuální kontrolou): [15] 

• vnitřní pnutí (nevýraznější je tepelné, z nerovnoměrné orientace, z nerovnoměrné 

krystalizace, z přeplnění formy), 

• studené spoje, 

• vakuové bubliny v průřezu výstřiku, 

• plyny v průřezu výstřiku, 

• anizotropie fyzikálně mechanických vlastností. 

Kromě vad výstřiku se mohou objevit i vady vlastního vstřikovacího procesu nebo vady 

formy, které ve svých důsledcích mají přímý vztah k vadám výstřiků. Jsou to např. netěsnost 

zpětného uzávěru šneku, samovolné vytékání taveniny z trysky při odjezdu plastikační 

jednotky od formy, špatný dosed trysky stroje na vtokovou vloţku formy, zůstávání výstřiku 

na pevné části formy, deformace výstřiku při jeho vyhazování z formy, odvzdušnění formy 

atd. 

Z hlediska odstraňování vad je nejjednodušší, kdyţ je příčina v technologii, tj. je moţné 

vadu odstranit změnou jednoho nebo více technologických parametrů. Pokud nelze vadu takto 

odstranit, je nutné hledat její příčinu buď ve formě, vstřikovacím stroji nebo ve 

zpracovávaném materiálu, resp. v konstrukci výstřiku. Při vstřikování termoplastů se můţe 

projevit celá řada vad a problému, a proto zobecnit pravidla pro jejich odstranění je 

obtíţné.[15] 
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5 Náklady na vstřikovací formy 
 

Náklady na vstřikovací formy budou analyzovány podle nákladu na ţivotní cyklus  

viz kap. 2. 

5.1 Pořizovací náklady vstřikovacích forem 
 

Firma  Visteon Autopal s.r.o. vyrábí vstřikovací formy ve vlastní reţii, a také vyuţívá 

externí společnosti pro výrobu vstřikovacích forem. Kaţdá vstřikovací forma je specifická,  

a proto náklady na jejich pořízení jsou různorodé. Pro porovnání budou uvedeny celkové 

pořizovací náklady vedených forem za rok 2010 a 2011 a následně pořizovací náklady na 

vybrané vstřikovací formy. 

 

Pořizovací náklady všech vstřikovacích forem 

V roce 2010 je vedeno 273 kusů (ks) vstřikovacích forem za celkovou pořizovací cenu 

1 507 454 334 Kč.  

V roce 2011 je vedeno 272 ks vstřikovacích forem za celkovou pořizovací cenu 

1 493 082 529 Kč. 

Pořizovací náklady na vybrané formy 

• vstřikovací forma č. 1: firemní označení F0354 = 8 309 795 Kč,  

• vstřikovací forma č. 2: firemní označení F0103 = 8 480 000 Kč,  

• vstřikovací forma č. 3: firemní označení 9005277 = 1 505 955 Kč. 

 

 

 

Shrnutí 

Z výše uvedeného textu lze vypozorovat rozdíl pořizovacích cen vstřikovacích forem. 

Zatímco jsou pořizovací náklady vstřikovací formy č. 1 a č. 2 „relativně stejné“. Cena formy 

č. 3 je daleko niţší. Kaţdá vstřikovací forma je specifická, a proto náklady na jejich pořízení 

jsou různorodé. 
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5.2 Výrobní náklady vstřikovacích forem 

 

Výrobní náklady vstřikovacích forem nelze v podniku zjistit, jelikoţ výrobní náklady  

a s tím spojená výroba výrobků (výlisků) zahrnuje celý vstřikovací proces. Z tohoto důvodu 

budou výrobní náklady vynechány. 

 

5.3 Náklady na údržbu vstřikovacích forem 

 

Náklady na údrţbu budou v následujícím textu rozděleny na celkové náklady na 

údržbu všech vstřikovacích forem za rok 2010, 2011 a náklady na údrţbu vybraných 

vstřikovacích forem. Vybrané vstřikovací formy jsou členěny podle nákladu na plánovanou 

a neplánovanou údrţbu. Společnost vyuţívá vlastních údrţbářských sil k provedení oprav, ale 

také sluţeb externích společností. Tyto náklady budou v textu také uvedeny. 

 

Celkové náklady na údržbu všech vstřikovacích forem 

V roce 2010 činily celkové náklady na údrţbu všech vstřikovacích forem (273 ks) 

26 383 559 Kč. Z toho 1 692 182 Kč připadá za materiál na opravy, 9 591 159 Kč za sluţby  

a materiál externích společností a 15 100 219 Kč za mzdy a reţie vlastních údrţbářů. 

V roce 2011 činily celkové náklady na údrţbu všech vstřikovacích forem (272 ks) 

29 882 738 Kč. Z toho připadá 406 590 Kč za materiál na opravy, 15 353 732 Kč za sluţby  

a materiál externích společností a 14 122 417 Kč za mzdy a reţie vlastních údrţbářů.  

 

Celkové náklady na údržbu vybraných vstřikovacích forem za rok 2010 

Vstřikovací forma č. 1: firemní označení F0354 = 434 822 Kč.  

Vstřikovací forma č. 2: firemní označení F0103 = 36 226 Kč.  

Vstřikovací forma č. 3: firemní označení 9005277 = 34 515 Kč. 

Z toho připadají náklady na plánovanou a neplánovanou údržbu 

Vstřikovací forma č. 1 - firemní označení F0354: 

• plánovaná údrţba (preventivní) = 38 792 Kč, z toho 38 792 Kč na mzdy a reţii 

vlastních údrţbářů, 

• neplánovaná údrţba (poruchová) = 396 030 Kč z toho 56 935 Kč na mzdy a reţii 

vlastních údrţbářů a 339 095 Kč za materiál a sluţby externích společností. 
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Vstřikovací forma č. 2 - firemní označení F0103:  

• plánovaná údrţba (preventivní) = 10 178 Kč, z toho 10 178 Kč za mzdy a reţii 

vlastních údrţbářů, 

• neplánovaná údrţba (poruchová) = 26 048 Kč, z toho 1 032 Kč mzdy a reţie vlastních 

údrţbářů; 25 016 Kč za materiál a sluţby externích společností. 

Vstřikovací forma č. 3 - firemní označení 9005277:  

• plánovaná údrţba (preventivní) = 26 108 Kč, z toho 26 108 Kč na mzdy a reţii 

vlastních údrţbářů, 

• neplánovaná údrţba (poruchová) = 8 408 Kč, z toho 8 408 Kč na mzdy a reţii 

vlastních údrţbářů. 

Celkové náklady na údržbu vybraných vstřikovacích forem za rok 2011 

Vstřikovací forma č. 1 : firemní označení F0354 = 487 962 Kč. 

Vstřikovací forma č. 2 : firemní označení F0103 = 3 738 Kč. 

Vstřikovací forma č. 3 : firemní označení 9005277 = 28 106 Kč. 

Z toho připadají náklady na plánovanou a neplánovanou údržbu 

Vstřikovací forma č. 1 - firemní označení F0354:  

• plánovaná údrţba (preventivní) = 107 692 Kč za materiál a sluţby externích 

společností, 

• neplánovaná údrţba (poruchová) = 380 270 Kč z toho 29 302 Kč na mzdy a reţii 

vlastních údrţbářů a 350 968 Kč za materiál a sluţby externích společností. 

Vstřikovací forma č. 2 - firemní označení F0103:  

• plánovaná údrţba (preventivní) = 1 196 Kč za mzdy a reţii vlastních údrţbářů, 

• neplánovaná údrţba (poruchová) = 2 542 Kč za mzdy a reţii vlastních údrţbářů. 

Vstřikovací forma č. 3 - firemní označení 9005277:  

• plánovaná údrţba (preventivní) = 17 491 Kč za mzdy a reţii vlastních údrţbářů, 

• neplánovaná údrţba (poruchová) = 10 615 Kč za mzdy a reţii vlastních údrţbářů. 

 

Shrnutí 

Z výše uvedeného textu lze vypozorovat, ţe firma Visteon-Autopal s. r. o. měla v roce 

2011 vyšší náklady na údrţbu neţ v roce předešlém a to i přes to, ţe má v roce 2011 vedenou 

o jednu vstřikovací formu méně. Za růst nákladů na údrţbu můţe především poruchový stav 

vstřikovacích forem. Také u vybraných vstřikovacích forem lze vypozorovat, ţe téměř vţdy 

připadají vyšší náklady na poruchový stav vstřikovacích forem, ať uţ roce 2010 či 2011. 
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5.4 Náklady na konverzi/prodej vstřikovacích forem 

 

Konverze v případě vstřikovacích forem není realizovatelná, jelikoţ kaţdá forma je 

specifická pouze na určitý druh výlisku. 

Náklady na prodej lze vypočítat na náklady sešrotování a vyčištění pracoviště.  Tyto 

náklady činí pro vybrané vstřikovací formy: 

 

Vstřikovací forma č. 1 - firemní označení F0354: -56 000 Kč za ocelový šrot, demontáţ  

a vyčištění 2400 Kč. 

Vstřikovací forma č. 2 - firemní označení F0103: -35 700 Kč za ocelový šrot, demontáţ  

a vyčištění 1800kč. 

Vstřikovací forma č. 3 - firemní označení 9005277: -34 300 Kč za ocelový šrot, demontáţ  

a vyčištění 1800 Kč. 

 

Shrnutí:  

Konverze v případě vstřikovacích forem není realizovatelná, jelikoţ kaţdá forma je 

specifická pouze na určitý druh výlisku. V tomto případě lze pouze uplatnit náklady na prodej 

vstřikovacích forem. Trţby za sešrotování se budou odvíjet podle hmotnosti vstřikovacích 

forem a náklady na demontáţ a vyčištění podle odpracovaných hodin údrţbářů. 

 

Náklady na celkový životní cyklus (LCC) jsou počítány dle vztahu (2) vybraných 

vstřikovacích forem za rok 2011 činí (bez výrobních nákladů):  

Vstřikovací forma č. 1 - firemní označení F0354:  

                                       

Vstřikovací forma č. 2 - firemní označení F0103:  

                                         

Vstřikovací forma č. 3 - firemní označení 9005277:  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

6 Analýza dosavadních příčin zmetkovitosti výrobků a jejich eliminace. 

 

Výroba výlisků zahrnuje celý vstřikovací proces (viz kap. 4.2). Proto příčiny 

zmetkovitosti výrobku (výlisků) mohou být zapříčiněny nejen vstřikovací formou, ale také 

ostatními parametry (vstřikovací stroj, obsluha, nastavení výrobních parametrů, vstřikovaný 

materiál a další procesní podmínky), které je nutno brát v úvahu viz kap. 4.5. V následujícím 

textu budou analyzovány dosavadní příčiny vad výlisků, vybraných vstřikovacích forem  

v moţné provázanosti na celý vstřikovací proces.  

V období od 3. 1. do 5. 3. 2012 byly sledovány a analyzovány vady výlisků na 

vstřikovacím stroji pod firemním označením E15. Forma není v tomto období na stroji 

instalována na stálo, ale obměňuje se s jinými formami a to v závislosti na potřebách 

zákazníka. Ve firmě Visteon-Autopal s. r. o. je zavedená tří směnná pracovní doba, tím je 

zaručena teoretická maximální vyuţitelnost vstřikovacích strojů. Praktickou vyuţitelnost 

vstřikovacího stroje E15 za rok 2011 je moţné vidět v příloze 4. Vstřikovací forma vytváří 

vţdy pár výlisků (např. levé a pravé přední světlo).  

Vadné výlisky produkce budou pro přehlednost převedeny na procenta podle vztahu. 

 

              
               

                   
      

(3) 

 

Na vstřikovacím stroji E15 byly ve výše uvedeném období instalovány následující 

formy. 

Forma č. 1 firemní označení F0354   

Ve výše zmíněném období se za 648 hodin vyrobilo 46 557 ks výlisků (výrobků), z toho 

4 182 ks zmetkových. Druh vady, počet zmetkových kusů a příčina vady je uvedena v tab. 3. 

 

Tab. 3 Vady výlisků vstřikovací formy FO354 

Druh vady Počet vadných kusů Příčina vady 

stříbření  632 údrţba formy 

mastné 121 údrţba formy  

rozjezd stroje 1 852 rozjezd stroje 

nedostřik 12 nastavení výrobních parametrů 

propadliny 65 nastavení výrobních parametrů 
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vměstky 822 údrţba formy 

nečistoty 282 údrţba formy 

poškrábané 89 obsluha stroje 

vizuální vzorek 45 údrţba formy 

dopárování 212 obsluha stroje 

vadný ořez 12 obsluha stroje 

spadlé kusy 38 obsluha stroje 

Součet vadných výrobků 4 182  

 [vlastní zpracování na základě firemních podkladů] 

 

Celková zmetkovitost u této formy tvoří 8,98 % celkové produkce ze sledovaného 

období. Z toho 3,97 % zmetkovitosti připadá na rozběh stroje; 4,09 % je zapříčiněno údrţbou 

vstřikovacích forem, 0,92 % špatným nastavením výrobních parametrů a obsluhou stroje 

(seřizovači, operátoři atd.). 

 

Forma č. 2 firemní označení F0103  

Ve výše zmíněném období se za 232 hodin vyrobilo 23 360 ks výstřiků z toho 2209 ks 

zmetkových. Druh vady, počet zmetkových kusů a příčina vady je uvedena v tab. 4. 

 

Tab. 4 Vady výlisků vstřikovací formy F0103 

Druh vady Počet vadných kusů Příčina vady 

stříbření 44 údrţba formy 

rozjezd stroje 405 rozjezd stroje 

nedostřik 150 nastavení výrobních parametrů 

nečistoty 214 údrţba formy 

poškrábané 6 obsluha stroje 

vizuální vzorek 2 údrţba formy 

spálené  26 nastavení výrobních parametrů 

pomíchaná hmota 1 362 obsluha stroje 

Součet vadných výrobků 2 209  

 [vlastní zpracování na základě firemních podkladů] 
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Celková zmetkovitost u této formy tvoří 9,46 % celkové produkce ze sledovaného 

období. Z toho 1,74 % zmetkovitosti připadá na rozběh stroje; 1,12 % je zapříčiněno údrţbou 

vstřikovacích forem 6,6 % špatným nastavením výrobních parametrů a obsluhou stroje 

(seřizovači, operátoři atd.). 

 

Forma č. 3 firemní označení 9005277 

 Ve výše zmíněném období se za 48 hodin vyrobilo 2306 ks výstřiků z toho 214 ks 

zmetkových. Druh vady, počet zmetkových kusů a příčina vady je uvedena v tab. 5. 

 

Tab. 5 Vady výlisků vstřikovací formy 9005277 

Druh vady Počet vadných kusů Příčina vady 

stříbření 40 údrţba formy 

rozjezd stroje 96 rozjezd stroje 

nedostřik 11 nastavení výrobních parametrů 

nečistoty 6 údrţba formy 

poškrábané 5 obsluha stroje 

vadný ořez 22 obsluha stroje 

dopárování 30 obsluha stroje 

vměstky 4 údrţba formy 

Součet vadných výrobků 214  

 [vlastní zpracování na základě firemních podkladů] 

 

Celková zmetkovitost u této formy tvoří 9,28 % celkové produkce ze sledovaného 

období. Z toho 4,16% zmetkovitosti připadá na rozběh stroje; 2,17 % je zapříčiněno údrţbou 

vstřikovacích forem, 2,95 % špatným nastavením výrobních parametrů a obsluhou stroje 

(seřizovači, operátoři atd.). 
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Shrnutí 

Z výše uvedených údajů, lze vypozorovat, ţe největší počet vad je zapříčiněn rozběhem 

stroje
4
, údržbou vstřikovacích forem (vznik vměstků, nečistot, stříbření, mastných kusů, 

vizuálních vzorků potřebných ke kontrole) a nastavením výrobních parametrů ( nedostřik, 

propadliny, spálené kusy). Vady by se daly eliminovat především výrobou větších sérií 

výlisků, neboli méně prohazovat formy na vstřikovacím stroji a tím neustále měnit procesní 

podmínky viz kap. 4.5. To je ovšem těţko realizovatelné, jelikoţ podnik  nevyrábí „na sklad“, 

ale je závislý na odběru „svých“ zákazníků. Za časté výměny forem mohou také preventivní 

či poruchové údrţbářské zásahy. 

Další podstatná část vad připadá špatné obsluze stroje, tím je na mysli špatné ořezání 

výlisků, špatná manipulace s výrobkem (poškrábaní výrobku, spadlé kusy či dopárování). 

Z tab. 2 je také patrné, ţe za podstatnou část vad u této formy tvoří pomíchání hmoty. Za tyto 

vady můţe jednoznačně seřizovač, který zvolil špatný vstupní materiál. Vady vzniklé 

obsluhou stroje či seřízením stroje jsou závislé na „šikovnosti“ pracovníků. Je nutno 

podotknout, ţe firma Visteon-Autopal s. r. o.  má přibliţně 60 % „svých“ kmenových 

zaměstnanců, zbylých 40 % tvoří zaměstnanci agentur. Z interních podkladů o zmetkovitosti 

výrobků bylo zjištěno, ţe zaměstnanci agentur nejsou dostatečně přizpůsobení vstřikovacímu 

procesu, tudíţ vytváří vyšší zmetkovitost výlisku.  

Vady, způsobené obsluhou stroje, lze eliminovat například vyšší vzdělaností 

zaměstnanců nebo jejich odbornějším proškolením. V úvahu také připadá větší motivace  

a v neposlední řadě častější kontrola pracovníků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Za vady způsobené rozběhem stroje může především výměna formy, jelikož se mění procesní podmínky 
(temperační teplota formy, rychlost vstřikování, vstřikovací tlak atd.). Počet vadných kusů na rozběh stroje je 
také závislý na „šikovnosti“ seřizovače. 
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7 Zefektivnění údržby vstřikovacích forem  

 

Z kap. č. 5 je vysvětleno, ţe největší náklady údrţby připadají na neplánovanou poruchu 

vstřikovacích forem. Výše těchto nákladů jsou samozřejmě různorodé, zaleţí na velikosti  

a závaţnosti poruchy. Aby podnik předcházel neplánovaným poruchám, provádí se 

preventivní údrţba. Doba, kdy má jít vstřikovací forma na preventivní údrţbu, je hlídaná 

počtem zdvihů
5
. Například perioda preventivní údrţby vybraných vstřikovacích forem je 

následující: 

• vstřikovací forma č. 1 - firemní označení F0354 prevence po 15 000 zdvizích. 

• vstřikovací forma č. 2 - firemní označení F0103 prevence po 30 000 zdvizích. 

• vstřikovací forma č. 3 - firemní označení 9005277 prevence po 30 000 zdvizích. 

 

Vstupní informace o počtu zdvihů jsou sbírány obsluhou stroje a zapsány do příslušné 

knihy náleţící dané formě. Tyto informace jsou mnohdy zkreslené a nevypovídají skutečnosti. 

Vstřikovací formy jsou posílány na preventivní údrţbu brzy, ale v horším případě pozdě 

(vznik poruchy). Nesprávný sběr počtu zdvihů také ovlivňuje nastavení periody preventivní 

údrţby vstřikovacích forem a tím značně ovlivňuje náklady na preventivní údrţbu. 

Z kap. 6 je patrné, ţe zmetkovitost výrobku vstřikovacích forem je především závislá na 

údrţbě stroje a rozběhu stroje. Čím častěji se mění vstřikovací forma, tím vzniká více zmetků 

při rozběhu stroje. Za neustále měnění forem můţe závislost výroby na poţadavcích 

zákazníků, ale také v neposlední řadě poruchový stav formy, který bývá zaznamenán výrobou 

zmetků. Je nutno podotknout, ţe při zjištění poruchy vstřikovacích forem je forma ze stroje 

demontována, tím samozřejmě nemohou vznikat další vadné kusy, ale vznikají tak náklady  

v podobě prostojů, nákladů na opravu vstřikovací formy (mzdové, reţijní atd.), a také 

neefektivní vyuţití vstřikovacího stroje. 

Z těchto poznatků vyplývá, ţe ideální cestou k optimalizaci údrţby je zavést ve firmě 

Visteon-Autopal s. r. o. lepší sběr informací o vstřikovacích formách, především o počtu 

zdvihů.  

Dosáhne se tak: 

 sníţení nákladu na poruchový stav vstřikovacích forem,  

 nastavení optimální periody preventivní údrţby,  

 sníţení zmetkovitosti vstřikovacích forem. 

                                                             
5 V případě vstřikovacích forem je jeden zdvih roven otevření + uzavření formy. 
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Tímto ideálním pomocníkem by se mohl stát systém RFID (Rádio Frekvenční 

Identifikace). Tato technologie byla vyvinuta v druhé polovině dvacátého století, pro větší 

potřeby evidence přepravovaného zboţí. V dnešní době dokáţou podniky, zabývající se touto 

technologií úspěšně instalovat RFID systém do různých průmyslových odvětví jako kontrolu 

výrobních procesů, logistiky, dodávky a expedice. RFID systémy lze nalézt také  

v automobilovém průmyslu, pivovarnictví, zdravotnictví či školství.  

Výhodou těchto RFID systému je schopnost nejen zaznamenávat, uchovávat, ale 

především poskytovat data (informace) v reálném čase. Základní RFID systém tvoří antény, 

přijímače/vysílače a nosiče informací pomocí elektronicky programovatelného čipu 

(tagu). [21]   

Jak bylo zmíněno výše, na trhu existuje mnoho firem, které se zabývají implementací 

RFID systému do různých průmyslových odvětví. Tyto firmy musí důkladně zmapovat 

prostor a navrhnout optimální řešení, kdy se setkávají především s problémy bezpečnosti, 

volbou materiálu, správným umístěním hardwaru, či vytvořením funkční softwarové výbavy 

RFID systému. S optimálním řešením přišel do společnosti Visteon-Autopal s. r. o. 

nejmenovaný podnik, který vytvořil pilotní projekt RFID systému aplikovaného na 

vstřikovací formy. Celý RFID systém tvoří hardwarová a softwarová výbava.  

Základem hardwarové jednotky je panelový osobní počítač (PC) s dotykovým displejem 

a operačním systémem (viz obr. 16), který je připevněn na vstřikovací stroj. K panelovému 

PC jsou dále připevněny periferní zařízení: 

• modul slouţící ke sběru údajů zdvihu vstřikovací formy (spíná při kaţdém zdvihu), 

• RFID čtečka komunikující s čipem (tagem) identifikující vstřikovací formu, přičemţ 

komunikace je zajištěna externí anténou. 

Celou jednotku je moţno připojit do místní podnikové sítě (LAN) či bezdrátové sítě 

(WiFi). Tím se odkrývá moţnost i vyuţití mobilních RFID terminálu.  

Nejdůleţitějším hardwarovým článkem RFID systému jsou RFID čipy, které se instalují 

přímo na vstřikovací formy. Na tyto čipy jsou zaznamenávaný údaje, které si firma Visteon-

Autopal s. r. o. stanoví jako důleţité pro sběr informací. Bude se jednat především  

o identifikaci formy, celkový počet zdvihů, počet zdvihů od poslední revize formy a další 

plánovaná revize.  

Systém RFID se jeví jako ideální prostředek pro sběr definovaných informací, podle 

kterých by mohla firma Visteon-Autopal s. r. o. efektivně řídit údrţbu vstřikovacích forem  

a ovlivňovat tak výší nákladů vstřikovacích forem na poruchový stav, či výrobu výlisků 

neshodných s poţadavky zákazníka.  
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Pokud bude RFID systém zaveden, je odhadováno sníţení zmetkovitosti o 1/3. 

Předpokládaná návratnost investice z úspor zmetkovitých kusů činí 249 dní (viz příloha 5). 

Pokud bude podnik zvaţovat osazení dalších strojů, denní návratnost investice se zkrátí, 

jelikoţ při osazení dalších strojů se jiţ nezapočítávají náklady na software ani RFID čtečky.  

 

 

Obr. 16 Panelový PC připevněný na vstřikovacím stroji [vlastní zpracování]   
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Závěr 
 
 

Údrţba vstřikovacích forem je sloţitý proces, který je nutno chápat v celém rozsahu 

vstřikovacího procesu. Z tohoto důvodu byla provedena nákladová analýza vstřikovacích 

forem a analýza zmetkovitosti výlisků ze vstřikovacích forem v moţné provázanosti na celý 

vstřikovací proces. Z výsledku je patrné, ţe na kvalitě a produktivitě výlisku se podílí nejen 

vstřikovací forma ale i vstřikovací stroj, nastavení procesních parametrů či obsluha stroje. 

V období od 3. 1. do 5. 3. 2012 byly ve firmě Visteon-Autopal s. r. o. sledovány  

a analyzovány vady výlisků na vstřikovacím stroji pod firemním označením E15. Po 

konzultaci s technologem byly výsledky analýzy zpracovány do tabulek pro jednotlivé 

vybrané vstřikovací formy. Z výsledku měření je patrné, ţe podstatná část vad výlisků připadá 

špatné obsluze stroje, ať uţ se jedná o operátory, kteří neodborně manipulují s výlisky,  

či seřizovače, kteří volí špatný vstupní materiál.  

Je nutno podotknout, ţe podnik má přibliţně 60 % „svých“ kmenových zaměstnanců, 

zbylých 40 % tvoří zaměstnanci agentur. Z interních podkladů o zmetkovitosti výrobků bylo 

zjištěno, ţe zaměstnanci agentur nejsou dostatečně přizpůsobení vstřikovacímu procesu, tudíţ 

vytváří vyšší zmetkovitost výlisku.  

Vady, způsobené obsluhou stroje, lze eliminovat například vyšší vzdělaností 

zaměstnanců nebo jejich odbornějším proškolením. V úvahu také připadá větší motivace  

a v neposlední řadě častější kontrola pracovníků. 

Další výsledky analýzy vypovídají o tom, ţe největší počet vad je zapříčiněn rozběhem 

stroje, údrţbou vstřikovacích forem a nastavením výrobních parametrů. Vady by se daly 

eliminovat především výrobou větších sérií výlisků, neboli méně prohazovat formy na 

vstřikovacím stroji a tím neustále měnit procesní podmínky. To je ovšem těţko realizovatelné, 

jelikoţ podnik nevyrábí „na sklad“, ale je závislý na odběru „svých“ zákazníků. Za časté 

výměny forem mohou také preventivní či poruchové údrţbářské zásahy, které mají přímou 

vazbu na náklady údrţby. 

Z analýzy nákladu vstřikovacích forem bylo zjištěno, ţe kaţdá vstřikovací forma je 

specifická, a proto náklady na jejich pořízení jsou různorodé. Náklady na údrţbu 

vstřikovacích forem se odvíjí od velikosti a závaţnosti neplánované údrţby (poruchy), a také 

preventivní údrţby, která je nastavena podle periody preventivní údrţby. 

Vstupní informace, kdy má jít vstřikovací forma na preventivní údrţbu, jsou sbírány 

obsluhou stroje a zapsány do příslušné knihy náleţící dané formě. Tyto informace jsou 

mnohdy zkreslené a nevypovídají skutečnosti. Vstřikovací forma je posílána na preventivní 
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údrţbu moc brzy, ale v horším případě pozdě (vznik poruchy). V obou případech vznikají 

náklady v podobě prostojů, platů údrţbářských pracovníků, nákladů na náhradní díly  

a v případě sloţitější poruchy i nákladů na opravu u externích firem.  

Z těchto poznatků vyplývá, ţe ideální cestou k optimalizaci údrţby vstřikovacích forem 

je zavézt ve firmě Visteon-Autopal s. r. o. lepší sběr informací o vstřikovacích formách, 

především o počtu zdvihů.  

Ideálním řešením pro optimalizaci údrţby vstřikovacích forem se zde jeví RFID systém.  

Ve firmě Visteon-Autopal s. r. o. začal probíhat pilotní projekt RFID systému. Na 

vstřikovacím stroji byla instalována RFID jednotka, která má zaručit především sběr 

informací o počtu zdvihů a dobu, kdy má jít vstřikovací forma na preventivní údrţbu.  

Osazení vstřikovacího stroje RFID systémem tvoří samozřejmě nemalé náklady, které 

by mohly být splaceny z úspor zmetkovitých kusů, které by klesly aţ o 1/3. Návratnost 

investice by byla za 249 dní. Pokud bude podnik zvaţovat osazení více strojů, denní 

návratnost investice se sníţí, jelikoţ při osazení dalších strojů se jiţ nezapočítávají náklady na 

software ani RFID čtečky.  

Záleţí teď pouze na vedení firmy, zda RFID systém implementuje do svého výrobního 

procesu. Proto pevně doufám, ţe diplomová práce podává dostatek informací k  zavedení 

RFID systému, ať uţ se jedná o sníţení zmetkovitosti výlisku vstřikovacích forem, sníţení 

podpůrných nákladů, či lepšího zmapování stavu o vstřikovacích formách. A tím efektivní 

řízení údrţby vstřikovacích forem. 
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Příloha 1 

 

Přehled dílčích oblastí údrţby strojů a zařízení 

 
 

Vlastní zpracování na základě [11]

Údržba 

Ošetřování 

Cíl 

Opatření, směřující k 
prodloužení životnosti 

vrstev materiálu, 
zmenšujících se  

opotřebením dílů.  

Činnosti  

- čištění  

- doplňování 

-mazání 

-dostavování 

Kontroly 

Cíl 

Opatření k zajištění a 
posouzení skutečného 

stavu stroje nebo 
zařízení a ke zjištění 
příčín opotřebení. 

Činnosti  

- plánování 

-měření  

- zkoušení 

- diagnostika 

Zprovozňování 

Cíl 

Opatření ,směřující k  
obnovení 

požadovaného  stavu 
stroje nebo zařízení 

nebo ke zlepšení  
stávajícího stavu. 

Činnosti 

- úpravy ( zlepšení ) 

- opravy 

- výměny (dílů) 

- funkční zkoušky   

Zlepšování stavu 

Cíl 

Opatření, směřující ke 
zlepšení  funkční 
bezpečnosti při 
respektování 

hospodárnosti. 

ČInnosti 

- zhodnocení stavu 

- analýza stavu 

- zkoušení  

- rozhodnutí 
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Příloha 2  

 

Skutečné náklady na údrţbu  

 

 
 

Vlastní zpracování na základě [19]
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Příloha 3 

  

Organizační struktura Visteon-Autopal s. r. o. pobočka Lighting  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [zpracováno na základě firemních podkladů] 
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Příloha 4 

Praktická vyuţitelnost stroje E15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[zpracováno na základě firemních podkladů]
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Příloha 5 

Teoreticky možná návratnost investice RFID systému 

V následujícím textu bude provedena analýza návratnosti investice dosaţená sníţením 

zmetkovitosti výlisků. 

Průměrný zisk (z výlisků) vybraných vstřikovacích forem (F0354, F0103, 9005277) činí 

25,81 Kč za 1 kus výlisku. 

Průměrná výroba výlisku z vybraných vstřikovacích forem (F0354, F0103, 9005277) činí 

1 870 ks výlisků/den. Průměrná zmetkovitost 5,75 % kusů (rozběh stroje, údrţba) coţ je 

106 ks dané produkce. 

Pokud by systém RFID byl úspěšný, předpokládá se, ţe zmetkovitost zapříčiněná rozběhem 

stroje a údrţbou vstřikovacích forem, by klesla aţ o 1/3, tzn. denní počet zmetkovitých kusů 

bude 71 ks. 

 

                                                              (4) 

 

                                                               

                                                         

 

                                                                                                                                 

                                                                              

 

                                                  

 

Počáteční investice do RFID:  

Osazení jednoho vstřikovacího stroje včetně vstřikovací formy činí 50 000Kč (panelový 

PC, modul ke sběru údajů vstřikovací formy, čip vstřikovací formy, externí anténa); software 

130 000Kč; RFID čtečka 45000 Kč 

Celková počáteční investice RFID tedy činí 225 000 Kč. 

 

 

 

                                   
                    

                      
 

(6) 
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Za 249 dní se vrátí společnosti Visteon Autopal s. r. o. počáteční investice do systému 

RFID. Ve výše uvedeném textu se počítá s konstantní průměrnou cenou, která nemůţe být 

ovlivněna vlivem inflace ani dalšími faktory. Dále se počítá s konstantní průměrnou 

zmetkovitostí z výše uvedených vybraných vstřikovacích forem. Pokud bude podnik zvaţovat 

osazení více strojů, denní návratnost investice by se sníţila, jelikoţ při osazení dalších strojů 

se jiţ nezapočítávají náklady na software ani RFID čtečky.  

 


