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Anotace Diplomové práce 

Bc. RUSNIOK M., Racionalizace výroby ve společnosti Vesuvius Solar Crucibles, s.r.o.: 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechanické technologie, 2013, 65 s. Vedoucí práce: Ing. Schindlerová V. 

 

Tato diplomová práce, která se opírá o skutečný projekt racionalizace výroby provedený ve 

společnosti Vesuvius Solar Crucible, s.r.o., se v úvodu zaměřuje mimo jiné na popis různých 

pomůcek a nástrojů, jimiž lze podnik jednoduše a systematicky racionalizovat.  

Je zde podrobně popsán vývoj, jakým směrem se projekt ubíral, jakých úspěchů dosahoval či 

výčet problémů a jejich řešení v jednotlivých etapách. A v neposlední řadě shrnutí 

dosažených výsledků, jaký byl konečný dopad na úsporu. Základem konkurenceschopnosti 

společnosti na trhu je neustálé zlepšování a snižování nákladů na výrobu. To má následně 

obrovský vliv na cenu hotového výrobku a tím samozřejmě příznivý vliv na zákazníka, který 

jako všichni ostatní musí tlačit cenu dolů. 

 

 

Annotation of Diploma Thesis 

Bc. RUSNIOK M., Racionalization of production at Vesuvius Solar Crucible, Ltd.:    

Diploma Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department mechanical technology, 2013, 65 s. Thesis head: Ing. Schindlerová V. 

 

This thesis is based on a real project of rationalization of production carried out in the 

company Vesuvius Solar Crucible, Ltd. The introduction is focused on the description of the 

various tools and instruments through which an enterprise can easily and systematically be 

rationalized. There is described in detail the development of the direction the project has 

gone, the successes reached or a list of problems and solutions at each stage. Finally, there is a 

summary of the results achieved, and what was the final impact on savings. The basis for 

competitiveness of an enterprise in the market is constant improvement process and reducing 

the production cost. This has a huge impact on the price of the finished product and of course 

a positive impact on the customer, who like everyone else has to push the price down. 
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Seznam použitých zkratek 

AD – Vzduchová komorová sušárna 

CNC – počítačem řízený obráběcí stroj (Computer Numerical Control) 

Cpk – Index způsobilosti procesu (Process Capability Index) 

FMEA - Analýza možných vad a jejich následků (Failure Mode and Effect Analysis) 

Gen A – Generace A (malý výrobek) 

Gen B – Generace B (středně velký výrobek) 

Gen C – Generace C (velký výrobek) 

JIT – Právě v čas (Just in time) 

FMEA - Analýza možných vad a jejich následků (Failure Mode and Effect Analysis) 

PDCA – Plánuj, dělej, kontroluj a udělej (Plan, do, check, act) 

RTU – ochranný nástřik výrobku (Ready to use) 

SMED – Výměna nástroje během jedné minuty (Single Minute Exchange of Dies) 

SR - Slovensko 

ST1 – čas tuhnutí 1 (setting time) 

ST2 – čas tuhnutí 2 (setting time) 

TPM – Celková produktivní údržba (Total Productive Maintenance) 

ZOV – Zrychlený Odvod Vlhkosti 
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0. Úvod 

V dnešní těžké době, kdy na firmy nejen v solárním průmyslu doléhá těžká krize, v době, 

kdy Asijská konkurence dotovaná státními financemi válcuje svět levnými a většinou 

nekvalitními výrobky, které jsou prodávány pod cenou evropských výrobních nákladů, si 

většina firem uvědomuje svou nekonkurenceschopnost. Pro tyto firmy přichází doba hledání 

výrobních úspor a racionalizací procesů. A pokud chtějí firmy alespoň částečně konkurovat 

Asijským gigantům, musí náklady snižovat výrazným způsobem!  

Některé společnosti tuto situaci řeší přesunutím svých výrobních závodů do méně 

rozvinutých zemí, nebo do Asie, kde je levnější pracovní síla. Jiní volí alternativnější a 

jednodušší způsob. Takovéto společnosti mapují procesy a hledají svá úzká místa, své slabé 

stránky a zjišťují, kde by se dalo ušetřit a co by se dalo zlepšit. Začínají se zavádět ve větší 

míře postupy, které ve většině případů do světa před dávnými časy vypustila Japonská 

Toyota. 

 

William E. Deming pracující po válce právě pro Toyotu a pravděpodobný otec většiny 

výše uvedených nástrojů řekl na tu dobu revoluční myšlenku, že Osmdesát pět procent 

důvodů, proč nejsme schopni splnit požadavky zákazníka, je dáno chybami procesů, víc než 

chybami operátorů. Úkolem vedení je změnit problémové procesy, ne nutit pracovníky k  

vyšším výkonům. 

Stephen R. Covey zase pronesl tuto zajímavou pravdu, že kdykoli si začneme myslet, že 

je problém někde jinde, je problém právě tato myšlenka. 

 

Firma Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. samozřejmě v tomto ohledu nechce být pozadu a po 

úspěšném zavedení nástrojů jako 5S, FIFO, Kaizenu a řešení problémů pomocí 8D, plánuje 

v tomto trendu pokračovat a zavádět i další nástroje racionalizace a pokusit se do poloviny 

roku 2013 snížit výrobní náklady o 30%. Z tohoto důvodu se ve firmě rozběhla řada testů, 

které mají za úkol snížit plýtvání. Hlavním cílem je snížit zmetkovitost, lépe využít výrobní 

kapacity závodu i zaměstnanců, pokusit se využít zmetkových kusů pro další výrobu. Mezi 

rozjeté projekty patří zrychlený odvod vlhkosti z formy - ZVO. 
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1. Charakteristika firmy Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. 

1.1 Představení firmy 

Firma Vesuvius Solar Crucible, s.r.o., která sídlí v Třinci, byla založena v roce 2002. 

Vlastníkem firmy je nadnárodní společnost Cookson Overseas Limited která má podíl 99,97% 

a Cookson Overseas Investment Ltd. s podílem (0,03 %). Jedná se o významnou společnost, 

která působí po celém světě na trzích speciální keramiky, elektroniky a drahých kovů.  

Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. je součástí velkého řetězce firem, které svou výrobní 

činností velkou měrou přispívají k využívání alternativních zdrojů energie. 

1.2 Hlavní předmět podnikání 

Hlavním předmětem podnikání firmy je výroba žáruvzdorných keramických forem, která 

se podílí ze 100% na celkovém obratu firmy. 

Výstupem produkce jsou keramické tavné nádoby pro výrobu polykrystalických 

křemíkových ingotů, ze kterých se následně procesem řezání z velké části získávají solární 

panely. 

Díky, hlavně v minulosti, rostoucímu zájmu o využívání alternativních zdrojů energie na 

jedné straně a na druhé straně neustále stoupajícím cenám energií, představoval tento segment 

výroby velmi perspektivní trh s obrovským tempem růstu. Uplatnění výrobků společnosti lze 

vidět na (Obrázek 1) 

 

 

Obrázek 1: Uplatnění výrobku fy Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. ve výrobě solárních panelů 

 

Produkty firmy Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. se uplatňovaly výhradně v zahraničí, 

zejména v Norsku, Japonsku, Velké Británii, Německu, Číně, ale také na dalších náročných 

evropských, asijských, ale i amerických trzích, kde byla tato technologie často využívána. 
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1.3 Historie a současnost 

Závod odstartoval výrobu dne 22. května 2003 jako první firma v nově otevřené 

průmyslové zóně Třinec – Baliny.  

Tato průmyslová zóna vznikla v roce 2000. Rozkládá se na ploše 45 ha nedaleko 

železniční trati Bohumín – Jablunkov – Slovenská republika (SR) a silnice Český Těšín – 

Jablunkov - SR. Průmyslová zóna je v dnešní době plně obsazena. 

V celorepublikové soutěži „Podnikatelská nemovitost roku 2006“, kterou každoročně 

vyhlašuje agentura CzechInvest, byl závod, hlavně díky kvalitně zpracovanému projektu a 

koncepci znovuoživení lokality, vyhlášen Brownfieldem (regenerace nevyužívaného území) 

roku 2006. 

Závod tvoří dvě společně propojené výrobní haly o celkové rozloze 8 100 m2 a k ní 

přilepená budova administrativy, která zabírá prostor o velikosti 450 m2. 

Dle potřeb firmy lze do budoucna dále rozšířit stávající výrobní kapacity díky přilehlým 

pozemkům, které jsou rovněž ve vlastnictví společnosti a zatím nejsou využity pro výrobu. 

Celková rozloha areálu společnosti včetně všech jejích přilehlých pozemků činí 13 778 m2.  

Po dalším velkém rozšíření závodu v roce 2011 bohužel nastal velký zlom na trhu 

směrem dolů. Z důvodu zastavení výplat dotací v solárním průmyslu v celé Evropské unii se 

rozhodl Norský zákazník, 80% odběratel výrobků společnosti Vesuvius Solar Crucible, s.r.o., 

zavřít všechny své závody a ukončit svou činnost jak v rodné zemi, tak i po celém světě. To 

stejné se začalo dít také s ostatními odběrateli. Proto se v roce 2012 rozhodla firma propustit 

většinu svých zaměstnanců a pokračovat pouze s hrstkou odvážných na hledání alternativních 

technologií, vyvíjení nových výrobků a hledání nových trhů. 
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1.4 Lidské zdroje 

Od zahájení výroby docházelo až do června roku 2011 k neustálému navyšování počtu 

zaměstnanců (Graf 1) 

 

Graf 1:Vývoj počtu zaměstnanců  

Postupné zvyšování objemu výroby si mimo jiné žádal nábor nových zaměstnanců 

s velkým důrazem na neustálé doškolování a navyšování zaměstnanecké kvalifikace.  

 

1.5 Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. v klíčových datech 

2002  založení společnosti a výstavba závodu. 

2002  zahájení činnosti v oblasti výroby žáruvzdorných keramických výrobků. 

2003 zahájení výroby. 

2004         zavedení integrovaného systému managementu jakosti. 

2006 zavedení programu Bezpečný podnik. 

2007 rozšiřování výroby a další nárůst počtu zaměstnanců.  

2008 zahájení výroby v nových přilehlých halách s využitím speciálních technologií. 

2008 investiční projekt úspor energie prostřednictvím zpětného získávání tepla. 

2009         pokles výroby z důvodu ekonomické krize. 

2010         navýšení výroby, instalace RTU linky a další nárůst počtu zaměstnanců. 

2011         pokles výroby z důvodu ekonomické krize. 

2012         propuštění 90% zaměstnanců, hledání alternativní technologie. 
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1.6 Certifikáty a politika firmy 

Firma dosahovala vynikajících výsledků zejména použitím moderních technologií výroby 

a výrobních postupů zajišťujících optimální bezpečnost při práci a šetrný přístup k životnímu 

prostředí. 

První pilíř - společnost Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. má zaveden a dobudován systém 

integrovaného managementu na výrobu a prodej speciální keramiky a od roku 2004 je 

vlastníkem certifikátu pro management jakosti dle norem ČSN ISO 9001. 

Druhý pilíř - vedle důsledné orientace na jakost je další prioritou firmy minimalizace 

zátěže průmyslové činnosti na životní prostředí. Výroba splňuje příslušné environmentální 

standardy jak z hlediska dopadů na ovzduší, znečištění vod či tvorby nebezpečných odpadů. 

V roce 2004 úspěšně obhájila systém environmentálního managementu dle normy ČSN ISO 

14001. 

Třetím pilířem a zároveň prioritou v rámci politiky managementu jakosti je zavedení 

programu Bezpečný podnik, který garantuje trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci. 

1.6.1 Politika kvality Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. 

Politika kvality 

Společnost se rozhodla provádět veškeré pracovní a obchodní aktivity k zajištění toho, 

aby kvalita jejích produktů a služeb konsistentně splňovala požadavky interních a externích 

zákazníků. 

Jednou z priorit je být aktivní v předcházení zákaznických stížností a trvale zlepšovat 

systémy řízení kvality a výkon. [1] 

Organizace a odpovědnosti 

Společnost považuje otázky kvality za hlavní odpovědnost vedení. Vedení a linioví 

manažeři jsou přímo zodpovědní za otázky kvality v činnostech, které jsou pod jejich 

kontrolou. Vedení je odpovědné za plnění cílů kvality. 

Každý jednotlivý zaměstnanec je zodpovědný za otázky kvality v činnostech pod jeho/její 

kontrolou.  

Dodavatelé jsou přímo odpovědní za zajištění toho, aby kvalita jejich produktů a služeb 

trvale splňovala požadavky společnosti Vesuvius Solar Crucible. Dodavatelé jsou zodpovědní 

za plnění svých cílů kvality. [1] 
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Přesvědčení 

 Dobrá kvalita je součástí dobrého obchodu. 

 Všichni zaměstnanci nesou odpovědnost za zajištění toho, aby vše, co společnost 

dodává, bylo v pořádku. 

 Všem problémům s kvalitou lze předcházet. [1] 

Cíle 

 Nebudou expedovány žádné produkty nesplňující specifikace. 

 Vyhnout se opakování zákaznických stížností. 

 Žádná nízká kvalita nebude přecházet na další krok v procesech. [1] 

 

Závazky 

 Společnost vítá připomínky ke kvalitě ze strany svých zákazníků, zaměstnanců a 

dodavatelů jako příležitosti pro zlepšení a jejich aktivní řešení. 

 Společnost se zavazuje vznášet otázky kvality na všech úrovních a bude se k nim 

otevřeně vyjadřovat. 

 Zapojení kvality do produktů a procesů. 

 Plnění jednoznačných standardů. 

 Poskytování školení všem zaměstnancům, k zajištění toho, aby rozuměli svým 

odpovědnostem a byli schopni podle toho jednat. 

 Společnost se zavazuje aktivně pracovat se svými dodavateli, aby byly rozvíjeny jejich 

vzájemné schopnosti. 

 Každý závod ustanoví manažery kvality. [1] 
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2. Základní pojmy z oblasti racionalizace 

2.1 Podstata a cíle racionalizace  

Základním principem racionalizace je neustálé zlepšování výrobního systému. 

Podnikatelské subjekty se musí snažit o neustálé navyšování produktivity práce v zájmu 

zlepšování ekonomických výsledků i navyšování konkurenceschopnosti systému. Ve 

skutečnosti jde o to, aby se výroba uskutečňovala na stále vyšší a vyšší úrovni techniky, 

technologie, organizace práce, výroby i řízení. Spotřeba práce na jeden výrobek u nás stále 

pokulhává při srovnání s úrovní průmyslově vyspělejších zemí. Je dosahováno stále nižší 

úrovně produktivity, podniky pracují se sníženou efektivitou. Racionalizace musí být jedním 

z hlavních a konkrétních opatření podnikového vedení, které míří ke změně této nevyhovující 

situace.  

V obecném smyslu se racionalizace práce jeví jako inteligentní ovládnutí pracovního 

úseku. Základem je vyloučení všech zbytečných ztrát a nalezení a využití existujících slepých 

míst. Racionalizace dále míří k zavedení nových technologických a organizačních opatření.  

V pracovní oblasti míří racionalizace také k vytvoření ideálních podmínek, při kterých se 

operátoři mohou na svou práci soustředit, pracovat s maximálním výkonem a zároveň šetřit 

svou výrobní sílu.  

Racionalizace se ve všech případech pokládá za ekonomickou kalkulaci, míří 

k návratnosti a maximální hospodárnosti. Důležitým faktorem racionalizace je její praktické 

využití. Je také nástrojem nejen dalšího vývoje poznávání, ale také nástrojem k ověření a 

implementaci všech reálných změn.  

Tradičním nástrojem je racionalizace práce. Technické normování bude účinné jen tehdy, 

nebude-li pojaté jako náhražka za racionalizaci práce, ale hlavně bude-li důsledně spojované s 

racionalizací práce a bude udržovat pokrokové řešení technologie, organizace, fyziologie a 

psychologie práce v normě výkonu. Racionalizace práce nadále zůstane širokým a obecným 

polem racionalizačního úsilí.  

Další významnou oblastí je racionalizace produktivního fungování základních výrobních 

fondů. Řeší přípravu práce, přísun a odsun zařízení, obsluhu, udržování a opravy strojů, 

budov a staveb.  

Neméně důležitou oblastí racionalizace je materiálové hospodářství a pohyb materiálu. 

Pohyb materiálu, manipulace s ním, představuje rostoucí podíl práce a nákladů. Racionalizace 

dopravy vede k eliminaci zbytečné přepravy, volí nejefektivnější cestu pro danou přepravu, 

zvyšuje její plynulost a zavádí ekonomické skladování. Racionalizační úsilí je zde třeba 
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zaměřit především na snižování materiálových reprodukčních nákladů a na zlevnění veškeré 

manipulace.  

Velké možnosti racionalizace jsou také v administrativní oblasti a ve sféře řízení. [31] 

Racionalizační opatření:  

Soubor technicko-organizačních a psychologických metod, postupů a opatření, vedoucích 

ke zvýšení produktivity práce. [31] 

Cíl racionalizace:  

Maximální navýšení produktivity práce za minimum nákladů.  

Hranice dosaženého navýšení produktivity práce je těžko stanovitelná, jedná se o proces 

stálého zlepšování. [31] 

 

Obrázek 2: Cíle racionalizace v podniku [31] 
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Základní nástroje racionalizace:  

 Optimalizace provádění pracovních operací.  

 Ergonomie pracoviště - uspořádání a vybavení pracoviště. 

 Technické úpravy pracovišť - přípravky, držáky, mechanismy. 

 Technologičnost konstrukce. 

 Uspořádání pracovišť. [31] 

 

Základní postup racionalizace:  

 Poznání (analýza) pracovního systému.  

 Posouzení funkce současného pracovního systému.  

 Generování racionalizačních opatření.  

 Realizace opatření.  

 Vyhodnocení přínosů. [31] 
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Obrázek 3: Racionalizace v podniku [31] 
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2.2 Další nástroje racionalizace 

Mezi základní nástroje používané při racionalizaci podniku patří: 

 

2.2.1 Kaizen  

Z japonštiny "zlepšení" nebo "změna k lepšímu" odkazuje na filozofii či postupy při 

zlepšování procesů ve výrobě a to zejména ve strojírenství a řízení podniků. Kaizen byl 

poprvé realizován v japonských firmách po 2. světové válce. Zčásti ovlivnil americké 

podnikání a řízení kvality výroby.[13] 

2.2.2 Metoda 5S 

5S je systém, který nám pomůže odstranit problémy typu: hledání informací, dokumentů 

a souborů, zbytečná chůze pro "něco", práce se špatnými daty atd. a tudíž odstranit činnosti, 

které nepřidávají hodnotu zákazníkovi, ani se nikterak nepodílejí na přiblížení produktu 

zákazníkovi. [26] 

Pomocí 5S si uspořádáme a standardizujeme naše pracoviště krok za krokem a současně s 

tím redukujeme plýtvání. [26] 

Metoda 5S je založena na pěti principech: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Název 

5S je potom zkratkou těchto pěti japonských slovíček začínajících na "S". [26] 

Výhody zavedení metody 5S: 

 5S vizualizuje a redukuje plýtvání. Nadvýrobu a zásoby označením minimální 

a maximální úrovně. Chyby prostřednictvím "chybuvzdorných" pomůcek a vizuálního 

managementu. A pohyby prostřednictvím standardizovaných technik a minimalizací 

hledání potřebných věcí.  

 Zlepšení materiálového a informačního toku.  

 Zlepšení podnikové kultury a postojů lidí. 

 Zlepšení pracovního prostředí. 

 

Základní kroky metody 5S jsou shodné jak pro výrobu, tak i pro administrativu či nevýrobní 

procesy. [26] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj%C3%ADrenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDroba
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2.2.3 Just in Time (JIT)  

Just in Time je anglický, zpravidla v češtině nepřekládaný, termín pro přístup k výrobě, 

který umožňuje podniku vyrábět výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků 

zákazníka. Někdy se v češtině užívá ekvivalentu „právě včas“. [15] 

Princip Just In Time  nepředstavuje uzavřený soubor jasně definovaných metod, pravidel 

a postupů, ale jedná se spíše o filozofii, která musí být dotvářena v souladu s 

charakteristickými podmínkami daného podniku. [15] 

Jedná se o nejznámější logistickou technologii, která byla poprvé aplikována v roce 1926 

v závodech Toyota Company, ale její největší rozmach přichází až počátkem 80. let v 

Japonsku a USA. [15] 

Jedná se o metodu zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas, 

změna ve výrobních systémech se opírá o myšlenku slučitelnosti rychlosti s přizpůsobivostí 

reakce na změny. [15] 

Vedle snahy o minimalizaci pohybu materiálu ve skladech je zde uplatňován princip 

řízení výrobního procesu tak, že vše je řízeno aktuální potřebou. [15] 

Základní filosofie JIT 

 vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je to jen možné, 

 zamezit plýtvání prostředků, času, kapacit a dalších ztrát, 

 důraz na 100 % kvalitu výrobků. [15] 

Koncepce JIT se opírá o následující přístupy 

 plánování a výroba na objednávku, 

 výroba v malých sériích, dodávají se malá množství v co možná nejpozdějším 

okamžiku, 

 velmi časté dodávky (i několikrát v průběhu dne), 

 zajištění kvality ve výrobě, 

 motivace pracovníků, 

 eliminace ztrát, 

 udržování dlouhodobé strategické linie. [15] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_v%C3%BDrobn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Efektivita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dod%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
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Výhody JIT  

Výrazné přínosy mohou přinést následující opatření: 

 logistika musí zkrátit celkovou dobu doplňování zásob – výroba dosáhne vyšší 

pružnosti, 

 logistika a výroba musí spolupracovat v oblasti výrobního plánování – zkrátit 

cyklus plánování, 

 logistika musí uplatnit modely, které povedou ke snížení celkových dodacích 

lhůt, 

 výroba musí přijmout filozofii, že „pomalé“ výrobky se vyrábějí jen na 

zakázku a neudržují se na skladě. [15] 

Nevýhody JIT 

 nárůst rozsahu přepravy stále menších zásilek stále větším počtem nákladních 

automobilů, 

 přispívá k neprůjezdnosti (kongescím) na silnicích a dálnicích, 

 časová náročnost spedičního a celního odbavení na hranicích v mezinárodních 

logistických řetězcích.[15] 

 

2.2.4 TPM (Total Productive Maintenance) 

Filosofií TPM je soustavná péče o zařízení s cílem neustálého zvyšování jejich 

efektivnosti a spolehlivosti. Při správném uchopení této metody je možné dosáhnout 

výborných výsledků, které se ovšem bohužel nedostaví hned, jak je od mnohých očekáváno. 

TPM je během na dlouhou trať a přestože se obvykle dosahuje prvních pozitivních výsledků 

již po šesti měsících zavádění, významných zlepšení se dosahuje až po letech usilovné práce. 

Na druhou stranu – bez TPM nelze dostatečně dobře zavádět ostatní metody štíhlé výroby. 

TPM je ve světovém měřítku fenoménem a přestože v České republice bohužel tento trend 

zatím nekopírujeme, do budoucna se mu nevyhneme. Každý podnik, který implementuje 

výrobní systém s cílem dosažení štíhlosti, je konfrontován se spolehlivostí a efektivností jeho 

zařízení a TPM je prostředkem, jak v této oblasti dosáhnout úspěchu. [16] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1soby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Logistika
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1silka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_hranice


22 

 

2.2.5 POKA-YOKE 

Jedním ze způsobů prevence vad je i použití metodiky POKA-YOKE. Název vychází z 

japonských slov POKA - chyba a YOKERU - vyhnout se. Nyní si dovolím sem vložit definici 

z Wikipedie: „Původní název byl BAKA-YOKE, ale toto v angličtině znamenalo idiot-

proofing, tento název byl posléze změněn na jemnější Poka-yoke. S touto myšlenkou přišel 

Shigeo Shingo (1909-1990) a stala se tak součástí TPS (Toyota Production System). Poka 

Yoke je nízko nákladové, vysoce spolehlivé zařízení používané v systému JIDOKA, které 

zastaví proces a preventivně chrání výrobu před zmetky, nebo také procesní postup, který 

umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným stylem. Tím se přímo v procesu vyloučí 

možnost vykonat něco špatně.“ [17] 

To byla jedna z možných definic, ale popsat systém POKA-YOKE je samozřejmě možné 

i jinak. Je to tedy metodika nebo způsoby jak zabránit možnému vzniku chyb. Obecně lze 

metodiku POKA-YOKE rozdělit na POKA-YOKE konstrukce (designu) a POKA-YOKE 

procesu. [17] 

 

2.2.6 PDCA 

 „Plánuj, udělej, zkontroluj, jednej“ představuje základní kroky pro dosažení neustálého 

zdokonalování. 

Většina modelů zlepšování procesů je založena na postupu, který zavedl W. Edwards 

Deming. Postup popisuje posloupnosti kroků zlepšování procesů. [18] 

 Plán. 

 Provedení. 

 Kontrola, měření. 

 Akce. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
http://cs.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
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2.2.7 Kanban 

Kanbany pomáhají udržovat stálou úroveň množství zásob. Je odeslán signál k vyrobení a 

dodání další dávky, neboť materiál byl spotřebován. Tyto signály jsou zaznamenány v cyklu 

doplňování a umožňují velmi dobrou viditelnost u dodavatele i odběratele. [19] 

Kanban (z japonštiny), doslova znamená "cedule" nebo "billboard", je koncept úzce 

spojený s principy štíhlé výroby a systémem výroby Just In Time (JIT). Podle jeho 

zakladatele, Taiičiho Óno, je kanban jedním z prostředků, kterými je dosahováno výsledků 

JIT. [19] 

 

2.2.8 SMED - Single Minute Exchange of Dies 

Moderní doba je spojena s měnícími se požadavky zákazníků a tedy i s požadavky na 

výrobu menších dávek výrobků. To vyžaduje častější změny nástrojů a seřizování strojů. Je to 

až s podivem, ale například při plnění lahví je plánován čas potřebný pro seřízení 

technologického zařízení na cca 20 procent výrobního času. A to je jistě nemálo 

neproduktivního času. [20]  

SMED je anglická zkratka, která znamená Single Minute Exchange of Dies. Česky to 

znamená něco ve smyslu „Výměna nástroje během jedné minuty“ [20]. Hlavním cílem je 

snížení času potřebného pro nastavení a seřízení strojů z řádu hodin do řádu minut. [20] 

Metodika byla vyvinuta v Japonsku pánem, jehož jméno je Shigeo Shingo, který prokázal 

efektivitu v mnoha různých průmyslových odvětvích. Metodu lze popsat ve třech krocích: 

 Analýza. 

 Návrh řešení. 

 Realizace opatření ke zlepšení. 

 Standardizace procesu. [20] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Billboard
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing
http://cs.wikipedia.org/wiki/Just_In_Time
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Taii%C4%8Di_%C3%93no&action=edit&redlink=1
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Analýza 

Analýza procesu výměny a seřizování – je nutné zapsat si úplně všechny činnosti, které 

jsou při výměně nástrojů a při seřizování. Zde je důležitý aspekt času a tak je potřeba 

zapisovat i časy potřebné pro jednotlivé úkony. Tímto lze například zjistit, že zbytečně moc 

času je zapotřebí pro přemisťování nástrojů, které by mohly být blíže, nebo vyjde najevo, že 

seřizovači nemají dostatečné znalosti technologií. [20]  

Návrh řešení 

Návrh řešení – přemístění nástrojů, nářadí, úprava přístupu k zařízení, změna technologie 

na rychleji seřiditelnou. Navrhovaná opatření je nutno vybrat a zaznamenat. Tuto část je 

vhodné doplnit analytickou metodou FMEA. [20] 

Realizace opatření ke zlepšení 

Navržená opatření jsou realizována dle konkrétních podmínek ve skutečném nebo 

zkušebním provozu. Jsou porovnány jednotlivé činnosti a časy zaznamenané v kroku 1. [20] 

Standardizace procesu 

Standardizace vhodných opatření formou změny stávajícího pracovního návodu na změnu 

nástrojů a seřízení strojů. Vyspělejší firmy provádějí záznam do databáze svého Knowledge 

Management System (KMS). [20] 
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2.2.9 7 druhů plýtvání - nově uváděné jako 8 druhů plýtvání 

Za plýtvání můžeme označit všechny činnosti, které jsou prováděny při realizaci 

produktu a nepřidávají hodnotu k vyráběnému výrobku nebo službě, tj. nepodílí se na 

zvyšování zisku podniku. [27] 

Při identifikaci plýtvání rozlišujeme 8 základních druhů, mezi které patří: nadprodukce, 

zmetky, čekání, zásoba, pohyb, přeprava, nadpráce (vícepráce) a osmým je nevyužitý 

potenciál pracovníků. [27] 

Plýtvání se vyskytuje v každém podniku, proto by je měli všichni pracovníci neustále 

vyhledávat a odstraňovat, aby zvyšovali produktivitu a snižovali náklady. Při odhalování je 

nutné si uvědomit, že jsou vyhledávány problémy a jejich příčiny, nikoliv viníci, které je 

potřeba potrestat. [27] 

Nadprodukce 

Nadprodukce je považována za nejhorší ze všech druhů plýtvání. Tento stav je vnímán 

jako bezpečnostní přikrývka, ale nejde o nic jiného než o tlačení zásob hotových produktů 

před sebou. Toto plýtvání negativně ovlivňuje výkonnost podniku. Podnik vyrábí příliš 

mnoho nebo příliš brzy! [27] 

Čekání 

Čekání na cokoliv (lidi, materiál, zařízení či informace) je plýtvání. [27] 

Zásoba 

Na pracovišti jsou shromažďovány zásoby v prostoru, na stolech, v počítačích či ve 

skladech. Pracovníci trpí utkvělou představou, že zásoba je správná a plní funkci pojistné 

zásoby. Z hlediska psychologického jde o možná nejsložitější plýtvání, co se týká odstranění, 

důvodem je známé úsloví "Zvyk je železná košile".[27] 

Zmetky 

Jsou většinou odhaleny až ve výrobním procesu, ne při výstupní kontrole, nebo v 

nejhorším případě mohou být odhaleny až u koncového zákazníka. Je potřeba zjistit příčinu 

vzniku. [27] 

http://e-api.cz/page/67790.nadprodukce-nadvyroba/
http://e-api.cz/page/68161.cekani/
http://e-api.cz/page/68163.zasoby/
http://e-api.cz/page/67793.zmetky/
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Pohyb 

Zbytečné pracovní pohyby jsou formou plýtvání. Úkony, které musí být vykonávány (pro 

přidání hodnoty k produktu), plýtváním nejsou, pokud jsou zredukované. [27] 

Přeprava 

Jakýkoliv transport (hmotných věcí či informací) vzdálenější a komplikovanější než je 

nezbytné, znovu-reorganizace zásob či nesmyslný pohyb fyzických či informačních toků. [27] 

Nadpráce 

Zpracování věcí, které si zákazník nepřeje nebo dokonce je rozpozná a označí za plýtvání 

a není ochoten za ně zaplatit. Je zapotřebí se držet zákaznického principu, to znamená 

nevyrábět produkt zbytečně složitý či s prvky, o které nemá zákazník (externí či interní) 

zájem. [27] 

Nevyužitý potenciál pracovníků 

Jedná se o nově uváděný 8. druh plýtvání. Lidské zdroje a jejich potenciál nejsou firmou 

řádně využity s ohledem na nabízené schopnosti, dovednosti a zručnosti. Přidaná hodnota by 

mohla být realizována za kratší čas. Tento druh plýtvání mohou ovlivnit především vedoucí 

pracovníci. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-api.cz/page/68165.pohyb/
http://e-api.cz/page/68169.preprava/
http://e-api.cz/page/68173.nadprace/
http://e-api.cz/page/68179.nevyuzity-potencial-pracovniku/
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3. Analýza současného stavu  

Finálním výrobkem společnosti Vesuvius Solar Crucible je forma, převážně čtvercového 

průřezu, sloužící k roztavení a vytuhnutí ingotu, který se následně nařeže na plátky. Tyto 

plátky jsou používány k výrobě solárních panelů. 

Na začátku výroby je příprava odlévací směsi, která se následně odlije do sádrové formy 

(Obrázek 4) složené ze čtyř stěn zapáskovaných třemi horizontálními páskami kolem jádra, 

která je osazená víkem s 8 mm drážkou pro odvod vzduchu, který je vytlačován odlévanou 

směsí, a zapáskována 2 vertikálními páskami. Víko je namazáno vazelínou, aby po zatuhnutí 

směsi bylo možné výrobek z víka jednoduše a citlivě sejmout pomocí jeřábu s vakuovými 

přísavkami. Do víka je vložena nálevka pro jednodušší dopravu směsi do formy.   

 

Obrázek 4: Složená forma 

Standartní tloušťka dna výrobku Gen A je nastavena na 23,5 mm, aby bylo dno, po 

ofrézování na požadovanou tloušťku dle specifikací, rovné a bez bublin (na vnějším dně i přes 

drážky zůstávají bublinky hloubky zhruba 2mm, kterých je potřeba se zbavit). Směs ve formě 

tuhne zhruba 15 hodin, než směs ve formě dostatečně vytuhne a je ji možno rozebrat. Čas je 

závislý na parametrech odlévané směsi, vlhkosti formy, parametrech odlévárny (vlhkost a 

proudění vzduchu). Delší čas tuhnutí má za následek přeschnutí výrobku ve formě a zvýšené 
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riziko výskytu vady. Kratší čas naopak znamená nevyschlý výrobek a další s tím spojené vady 

během rozebírání. Čas vysychání se ladí na plus/mínus 15 minut a zjišťuje se vytažením 

nálevky a kontrolou stavu směsi. 

Pokud je směs pod nálevkou vytvrdnutá, formu lze rozebrat.  Pokud je směs ještě tekutá, 

ponechá se forma složená až do doby, než směs vytuhne. Po rozebrání formy výrobek dále 

leží na víku zhruba 8 hodin, aby ztratil další přebytečnou vlhkost.  

 

Obrázek 5: Výrobek po rozebrání 

Poté je výrobek naložen na regál a převezen do sušící pece, kde se zbaví zbytkové 

vlhkosti (čas je určen dle tloušťky dna pro Gen A na 8 hodin, Gen B a Gen C je nastaven na 

10 hodin, jednotlivé generace jsou značeny dle velikosti). Je nutné, aby byl výrobek 100% 

vysušený, v opačném případě by došlo ve vypalovací peci ke zničení – explozi a poškození 

nejen nevysušeného výrobku, ale i výrobků uložených v jeho blízkosti a také samotné 

vyzdívky pece. 

Následuje operace „mezioperační kontrola“, kde jsou na výrobku zkontrolovány prvotní 

viditelné vady, jako například trhliny, dírky a různé nerovnosti, a dojde k opracování 

přechodů a výstupků.  
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Po této operaci výrobek putuje po dopravníku k robotu, který jej naloží na připravené 

pecní vozy, na kterých jsou připraveny pecní desky a cihličky. Cihličky jsou zde umístěny 

z důvodu nerovného víka (odlévacích žlábků). 

 

Po vypalování robot výrobky sundá na dopravník, po němž jsou přepraveny k tříosým 

CNC obráběcím centrům. Na frézách je opracováno vnější dno na požadovanou tloušťku dle 

specifikací, a tímto se také ofrézují výstupky po odlévacích drážkách, bublinky po odlévání a 

dno se vyrovná. 

Po ofrézování putuje výrobek na stanoviště výstupní kontroly a balení. 

 

 

Obrázek 6: Dno výrobku po ofrézování 
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4. Rozbor analýzy a stanovení cílů 

Z důvodu omezené kapacity odlévací haly a vysokých nákladů na výrobu bylo zapotřebí 

nalézt jiná řešení v procesu odlévání forem. Proto byl otevřen nový projekt zaměřený na 

snížení tloušťky dna, jelikož na dně výrobku se nachází nejvíce zbytečného materiálu, který je 

následně odfrézován. 

4.1 Cíle 

 Úspora směsi – velké množství směsi na jeden výrobek, které je nakonec nutno 

ofrézovat. 

 Zkrácení času tuhnutí ve formě (setting time) – zvýšení kapacity odlévárny. 

 Zkrácení času sušení – úspora plynu a zvýšení kapacity sušící pece. 

 Vypalování bez použití pecních desek a pecních cihliček – vysoká zmetkovitost. 

pecních desek, křivé dno po vypalování z důvodu použití cihliček. 

 Zlepšení rovinnosti dna – eliminací cihliček. 

 Zkrácení času frézování – úspora času během frézování snížením tloušťky dna. 

 Úspora frézovacích nástrojů - snížením tloušťky dna. 

 Redukce vad dna – o 50%. 

 

4.2 Stručný popis nové technologie ZOV 

Technologie Zrychlený Odvod Vlhkosti z výrobku ve formě spočívá v klasickém odlití 

směsi do formy s víkem. Víko se však po 4 hodinách od odlití sundá a očistí od mixu. 

Výsledkem je, že tekutý mix se ve formě rozlije a všechny bublinky zmizí. Na tekutý mix ve 

formě je následně rozvinuta folie tak, aby pod ní nebyly žádné bublinky a směs byla 

rovnoměrně rozprostřena. Na folii je vložena pružná pěnová podložka, ta eliminuje možné 

vibrace a nárazy při zpětném nasazování víka a rozebírání. Na pěnovku je nasazen koberec, 

ten má naopak zabránit přisátí pěnové podložky k plastovému víku. Na tento sendvič je znovu 

položeno očištěné víko a forma je znovu zapáskována. 

Po dalších 4 hodinách dojde ke standardnímu rozložení formy. 
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5. Variantní řešení 

Z důvodu racionalizace výroby byla navržena nová technologie, která byla testována ve 

čtrnácti variantách. 

5.1 Varianta 1. 

Specifika varianty 1. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená standartním 

víkem s drážkami o hloubce 8 mm. Víko se sundá po 4 hodinách a očistí se od ulpělé směsi. 

Na tekutou směs ve formě se rozvine tenká folie tloušťky 0,2 mm tak, aby pod ní nezůstaly, 

nebo nevznikly žádné vzduchové bublinky. Následuje uložení pružné pěnové podložky 

tloušťky 5 mm a zátěžového koberce. Po této operaci se na formu znovu položí již očištěné 

víko a forma se zapáskuje 2 vertikálními páskami. Po dalších 4 hodinách se forma otočí 

pomocí obraceče na jeřábu a položí na víko. Povolí se vertikální pásky a pomocí jeřábu se 

vytáhne jádro. Poté se povolí také horizontální pásky a rozeberou se stěny. Na víku zůstane 

pouze výrobek, který leží na koberci, pěnové podložce a folii. Po dalších 8 hodinách sušení na 

vzduchu se výrobek naloží na regál a zaveze se do sušící pece. Následuje standartní průchod 

výrobou. 

- Odlito 12 kusů. 

Výhody: 

- Relativně ploché dno po zatuhnutí. 

- Zkrácení doby tuhnutí o 7 hodin. 

- Při CNC obrábění ubrána jedna hladina (zkrácení programu o 1 minutu), není 

nutno frézovat výstupky po drážkách a výstupek po nálevce. 

Nevýhody: 

- Velké množství směsi z 8 mm kanálků, která vytéká po položení folie, položení 

a zapáskování víka – plýtvání směsí a nepořádek. 

- Tenká 0,2 mm tlustá folie se špatně smotává i rozmotává na formě. 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování zmizí). 

- Trhliny na vnějším dně, kořenová příčina nezjištěna. 

- Výstupek na plochém dně po otvoru pro nálevku (po ofrézování zmizí). 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Snížení hloubky drážek na 4 mm (ofrézování víka). 

- Výroba manipulačního stolu pro jednodušší smotání folie.  
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Výsledky: 

- Zmetkovitost 50%. 

- Vady dna 38%. 

5.2 Varianta 2. 

Specifika varianty 2. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená víkem 

s drážkami sníženými na hloubku 4 mm. Další postup je shodný s variantou 1. 

- Odlito 12 kusů. 

Výhody: 

- Relativně ploché dno po zatuhnutí. 

- Zkrácení doby tuhnutí o 7 hodin. 

- Při CNC obrábění ubrána jedna hladina (zkrácení programu o 1 minutu), není 

nutno frézovat výstupky po drážkách a výstupek po nálevce. 

- Splněna hlediska 5S, pořádek na pracovišti. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu snížení hloubky drážek je 1 kg. 

Nevýhody: 

- Stále velké množství přebytečné směsi ze 4mm kanálků, která vytéká po 

položení folie, položení a zapáskování víka – plýtvání směsí a nepořádek. 

- Tenká 0,2 mm tlustá folie se stále špatně smotává i rozmotává na formě. 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování bublinky zmizí). 

- Trhliny na vnějším dně => jako možná kořenová příčina stanovené velké 

množství mixu na dně formy z kanálků, které je přitlačeno víkem a páskami. Velký 

tlak, který může způsobit popraskání dna. 

- Výstupek na plochém dně po otvoru pro nálevku (po ofrézování zmizí). 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Nasazení plochého víka bez drážek (ofrézování víka). 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 40%. 

- Vady dna 25%. 
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5.3 Varianta 3. 

Specifika varianty 3. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

(Obrázek 7) bez drážek. Další postup je shodný s variantou 1. 

- Odlito 12 kusů. 

Výhody: 

- Směs nevytéká po položení folie, položení a zapáskování víka. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Po zatuhnutí směsi propadlé dno o zhruba 1 mm. 

- Tenká 0,2 mm tlustá folie se stále špatně smotává i rozmotává na formě. 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování bublinky zmizí). 

- Trhliny na vnějším dně => nápravné opatření neúčinné, kořenová příčina opět 

neznámá. 

- Výstupek na plochém dně po otvoru pro nálevku (po ofrézování zmizí). 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Výroba špuntu pro vložení do otvoru pro nálevku před položením očištěného 

víka na formu. 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 38%. 

- Vady dna 29%. 

 

Obrázek 7: Ploché víko 
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5.4 Varianta 4. 

Specifika varianta 4. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

bez drážek. Víko se sundá po 4 hodinách a očistí se od ulpělé směsi. Na tekutou směs ve 

formě se rozvine tenká folie tloušťky 0,2 mm tak, aby pod ní nezůstaly, nebo nevznikly žádné 

vzduchové bublinky. Následuje uložení pružné pěnové podložky tloušťky 5 mm a koberce. Po 

této operaci se do otvoru pro nálevku ve víku vloží špunt (Obrázek 8) a takto se již očištěné 

víko položí na formu. Forma se zapáskuje 2 vertikálními páskami. Další postup je shodný 

s variantou 1. 

- Odlito 12 kusů. 

Výhody: 

- Směs nevytéká po položení folie, položení a zapáskování víka. 

- Výstupek na plochém dně zmizel, instalace špuntu úspěšná (Obrázek 8). 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Po zatuhnutí směsi propadlé dno o zhruba 1 mm. 

- Tenká 0,2 mm tlustá folie se stále špatně smotává i rozmotává na formě. 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování bublinky zmizí). 

- Trhliny na vnějším dně => kořenová příčina stále neznámá. 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Vyfrézování 2 mm prohlubně do víka (směs při tuhnutí opadá a vytvoří 

prohlubeň na vnějším dně). 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 41%. 

- Vady dna 25%. 

                     

Obrázek 8: Špunt do otvoru pro nálevku 
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5.5 Varianta 5. 

Specifika Varianty 5. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

s vyfrézovanou 2 mm prohlubní. Další postup je shodný s variantou 1. 

- Odlito 12 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Opět větší množství mixu ve formě, která vytéká po položení folie, položení a 

zapáskování víka – plýtvání směsí a nepořádek. 

- Tenká 0,2 mm tlustá folie se stále špatně smotává i rozmotává na formě. 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování bublinky zmizí) 

(Obrázek 9) 

- Trhliny na vnějším dně => kořenová příčina stále neznámá. 

- Frézování zbytečného množství směsi na dně. 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Snížení prohlubně na víku na 1 mm (směs při tuhnutí opadá a vytvoří 

prohlubeň na vnějším dně). 

- Odstranění cihliček na pecích, vypalování pouze na pecních deskách. 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 31%. 

- Vady dna 16%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Obrázek 9: Vzduchové bublinky na dně 
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5.6 Varianta 6. 

Specifika Varianty 6. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

s vyfrézovanou 1 mm prohlubní. Další postup je shodný s variantou 1. 

- Odlití 18 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Směs nevytéká po položení folie, položení a zapáskování víka. 

- Zlepšení rovinnosti dna po vypalování odstraněním pecních cihliček. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Tenká 0,2 mm tlustá folie se stále špatně smotává i rozmotává na formě 

(Obrázek 10). 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování bublinky zmizí). 

- Trhliny na vnějším dně přetrvávají. Bylo zjištěno, že trhliny na dně způsobují 

přehyby (zlomy) na folii, které vznikají zhruba po 6 odlitích. 

- Frézování zbytečného množství směsi na dně. 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další variantou: 

- Výměna folií po 5 odlitích. 

- Zrušení vkládání pružné pěnové podložky. 

- Odstranění pecních desek, vypalování přímo na pecních tyčích. 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 28%. 

- Vady dna 9%. 

 

 

 

 

           

 

                                                           

                                                    Obrázek 10: Rozmotávání folie 
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5.7 Varianta 7. 

Specifika varianty 7. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

s vyfrézovanou 1 mm prohlubní. Víko se sundá po 4 hodinách a očistí se od ulpělé směsi. Na 

tekutou směs ve formě se rozvine tenká folie tloušťky 0,2 mm tak, aby pod ní nezůstaly, nebo 

nevznikly žádné vzduchové bublinky. Následuje uložení zátěžového koberce. Pružná pěnová 

podložka se nepoužije. Další postup je shodný s variantou 1. 

- Odlití 18 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Směs nevytéká po položení folie, položení a zapáskování víka. 

- Výrazné zlepšení rovinnosti dna po vypalování odstraněním pecních desek. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Tenká 0,2 mm tlustá folie se stále špatně smotává i rozmotává na formě. 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování bublinky zmizí). 

- Trhliny na vnějším dně se občas objeví. Není zaručeno, že ze přehyb (zlom) na 

folii vytvoří až po 5 odlití (Obrázek 11). 

- Frézování zbytečného množství směsi na dně. 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Použití hrubší folie (lepší smotání a rozmotání, eliminace přehybů). 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 12%. 

- Vady dna 5%. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 Obrázek 11: Vada dna 
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5.8 Varianta 8. 

Specifika varianty 8. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

s vyfrézovanou 1 mm prohlubní. Víko se sundá po 4 hodinách a očistí se od ulpělé směsi. Na 

tekutou směs ve formě se rozvine hrubší folie tloušťky 0,4 mm tak, aby pod ní nezůstaly, 

nebo nevznikly žádné vzduchové bublinky. Následuje uložení zátěžového koberce. Další 

postup je shodný s variantou 1. 

- Odlití 18 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Směs nevytéká po položení folie, položení a zapáskování víka. 

- Rovinnost dna po vypalování stále výborná. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Hrubší 0,4 mm tlustá folie se stále špatně smotává i rozmotává na formě. 

- Spousta vzduchových bublinek pod folií (po ofrézování bublinky zmizí) 

(Obrázek 12). 

- Trhliny na vnějším dně se stále objevují. 

- Frézování zbytečného množství směsi na dně. 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Použití průhledné vratové folie tloušťky 2 mm (lepší smotání a rozmotání, 

eliminace přehybů). 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 9%. 

- Vady dna 2,5%. 

 

 

 

 

 

                                                        

Obrázek 12: Vada dna a bublinky na vnějším dně 
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5.9 Varianta 9. 

Specifika varianty 9. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

s vyfrézovanou 1 mm prohlubní. Víko se sundá po 4 hodinách a očistí se od ulpělé směsi. Na 

tekutou směs ve formě se rozvine průhledná vratová folie tloušťky 2 mm tak, aby pod ní 

nezůstaly, nebo nevznikly žádné vzduchové bublinky. Následuje uložení zátěžového koberce. 

Další postup je shodný s variantou 1. 

- Odlití 18 kusů. 

Výhody: 

- Relativně ploché dno. 

- Jednoduché smotání a rozmotání folie na formu. 

- Bublinky pod průhlednou vratovou folií tloušťky 2 mm se nevyskytují. 

- Trhliny na vnějším dně se nevyskytují. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Průhledná vratová folie tloušťky 2mm je příliš těžká, při rozmotávání před 

sebou tlačí směs, která poté vyteče z formy. 

- Rovinnost dna po vypalování se zhoršila. 

- Frézování zbytečného množství směsi na dně. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Použití průhledné vratové folie tloušťky 1 mm folie je lehčí a mělo by se 

zabránit vytlačování směsi z formy). 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 10%. 

- Vady dna 3,3%. 
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5.10 Varianta 10. 

Specifika varianty 10. spočívají v odlití směsi do formy, která je osazená plochým víkem 

s vyfrézovanou 1 mm prohlubní. Víko se sundá po 4 hodinách a očistí se od ulpělé směsi. Na 

tekutou směs ve formě se rozvine průhledná vratová folie tloušťky 1 mm (Obrázek 13) tak, 

aby pod ní nezůstaly, nebo nevznikly žádné vzduchové bublinky. Následuje uložení 

zátěžového koberce. Další postup je shodný s variantou 1. 

- Odlito 18 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Jednoduché smotání a rozmotání folie na formu (Obrázek 13). 

- Bublinky pod průhlednou vratovou folií tloušťky 2 mm se nevyskytují. 

- Trhliny na vnějším dně se nevyskytují. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu eliminace drážek je 2 kg. 

Nevýhody: 

- Frézování zbytečného množství směsi na dně. 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Snížení tloušťky dna o 1,5 mm na 22 mm (eliminace dalších dvou hladin, 

úspora směsi při odlévání). 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 8%. 

- Vady dna 2,6%. 

    

Obrázek 13: Rozvinutí průhledné vratové folie 
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5.11 Varianta 11. 

Specifika varianty 11. jsou shodné s variantou 10, pouze tloušťka dna ofrézováním stěn je 

snížena o 1,5 mm na 22 mm. 

- Odlito 48 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno (Obrázek 14.) 

- Jednoduché smotání a rozmotání folie na formu. 

- Bublinky pod průhlednou vratovou folií tloušťky 2 mm se nevyskytují. 

- Trhliny na vnějším dně se nevyskytují. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu snížení tloušťky dna a eliminace drážek je 8 

kg. 

- Úspora plynu ve vypalovací peci. Výpal zkrácen o 1 hodinu. 

- Úspora plynu a času v sušících pecích, sušící cyklus zkrácen o 2 hodiny 

(validace: výrobky zváženy a vysušeny zkráceným cyklem. Poté znovu zváženy a 

vysušeny opět zkráceným cyklem. Po obou sušeních se výrobky opět zvážily. Pokud 

již mezi oběma sušeními nebyl rozdíl, sušící profil byl validován). 

- Úspora času a nástrojů během frézování. Zrušeno 5 frézovacích hladin. Čas 

zkrácen na 8,5 minut. Životnost nástroje se protáhla o 40%. 

Nevýhody: 

- Zbytečné množství mixu v nálevce, které se vylévá jako vratný odpad. 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

Zlepšení do další varianty: 

- Snížení množství mixu v nálevce. 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 5%. 

- Vady dna 1,3%. 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 14: Krásně ploché vnější dno 
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5.12 Varianta 12. 

Specifika varianty 12. jsou shodné s variantou 11, pouze se vyladilo množství směsi 

v nálevce tak, aby po 4 hodinách od odlití zbylo v nálevce minimum směsi. Odléváno po 10 

kusech, hladina postupně snižována. Množství mixu ve formě a jeho úspora byla měřena 

pomocí paletovací váhy: váha formy před odlitím a váha formy po dolití. 

- Odlito 48 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Jednoduché smotání a rozmotání folie na formu. 

- Bublinky pod průhlednou vratovou folií tloušťky 2 mm se nevyskytují. 

- Trhliny na vnějším dně se nevyskytují. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu snížení tloušťky dna, eliminace drážek a 

úpravě hladiny v nálevce je 10 kg. 

- Úspora plynu ve vypalovací peci. Výpal zkrácen o 1 hodinu. 

- Úspora plynu a času v sušících pecích, sušící cyklus zkrácen o 2 hodiny 

(validace: výrobky zváženy a vysušeny zkráceným cyklem. Poté znovu zváženy a 

vysušeny opět zkráceným cyklem. Po obou sušeních se výrobky opět zvážily. Pokud 

již mezi oběma sušeními nebyl rozdíl, sušící profil byl validován). 

- Úspora času a nástrojů během frézování. Zrušeno 5 frézovacích hladin. Čas 

zkrácen na 8,5 minut. Životnost nástroje se protáhla o 40%. 

Nevýhody: 

- Zjišťování stavu vytvrdnutí, tzv. „setting time“, před rozebíráním není možný. 

- Není možné nastavit jednu hladinu pro všechny formy stejné generace, jelikož 

na množství zbylého mixu májí vliv stáří formy, parametry směsi a také vlhkost 

sádrové formy.  Hladina nastavena dle průměru zbylého mixu ve 20 nálevkách. 

Zlepšení do další varianty: 

- Po 4 hodinách položit na formu pouze průhlednou vratovou folií tloušťky 2 

mm. Zátěžový koberec a víko se na formu položí před rozebráním. Přes průhlednou 

folii by měl jít zjistit setting time. 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 6%. 

- Vady dna 0,8%. 
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5.13 Varianta 13. 

Specifika varianty 13. jsou shodné s variantou 12, pouze se po 4 hodinách na formu 

roztáhle průhledná vratová folie. Po dalších 4 hodinách se přes průhlednou folii zjistí setting 

time. Pokud dno ještě vytvrdnuté není, postup se zopakuje za dalších 30 minut. Pokud je dno 

již vytvrdnuté, na formu se položí zátěžový koberec a víko se špuntem, forma se zapáskuje a 

rozebere  

- Odlití 12 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Jednoduché smotání a rozmotání folie na formu. 

- Bublinky pod průhlednou vratovou folií tloušťky 2 mm se nevyskytují. 

- Trhliny na vnějším dně se nevyskytují. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu snížení tloušťky dna, eliminace drážek a 

úpravě hladiny v nálevce je 10 kg. 

- Zjišťování stavu setting time je možné. 

- Úspora plynu ve vypalovací peci. Výpal zkrácen o 1 hodinu. 

- Úspora plynu a času v sušících pecích, sušící cyklus zkrácen o 2 hodiny 

(validace: výrobky zváženy a vysušeny zkráceným cyklem. Poté znovu zváženy a 

vysušeny opět zkráceným cyklem. Po obou sušeních se výrobky opět zvážily. Pokud 

již mezi oběma sušeními nebyl rozdíl, sušící profil byl validován). 

- Úspora času a nástrojů během frézování. Zrušeno 5 frézovacích hladin. Čas 

zkrácen na 8,5 minut. Životnost nástroje se protáhla o 40%. 

Nevýhody: 

-  Na výrobcích se objevují nové typy vad, způsobené pravděpodobně 

páskováním již vytvrdnuté formy. (Obrázek 15). 

Zlepšení do další varianty: 

- Návrat k předchozí variantě 12. 

- Použití tenkého koberce. 

Výsledky: 

- Zmetkovitost 80%. 

- Vady dna 71%. 
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Obrázek 15: Nový typ vady dna 

5.14 Varianta 14. 

Specifika varianty 14. jsou shodné s variantou 12, pouze se pod víko použije tenký 

koberec 

- Odlití 12 kusů. 

Výhody: 

- Krásně ploché dno. 

- Jednoduché smotání a rozmotání folie na formu. 

- Bublinky pod průhlednou vratovou folií tloušťky 2 mm se nevyskytují. 

- Trhliny na vnějším dně se nevyskytují. 

- Úspora odlévané směsi z důvodu snížení tloušťky dna, eliminace drážek a 

úpravě hladiny v nálevce je 10 kg. 

- Úspora plynu ve vypalovací peci. Výpal zkrácen o 1 hodinu. 

- Úspora plynu a času v sušících pecích, sušící cyklus zkrácen o 2 hodiny 

(validace: výrobky zváženy a vysušeny zkráceným cyklem. Poté znovu zváženy a 

vysušeny opět zkráceným cyklem. Po obou sušeních se výrobky opět zvážily. Pokud 

již mezi oběma sušeními nebyl rozdíl, sušící profil byl validován). 

- Úspora času a nástrojů během frézování. Zrušeno 5 frézovacích hladin. Čas 

zkrácen na 8,5 minut. Životnost nástroje se protáhla o 40%. 

Nevýhody: 

-  Na stěnách výrobků se objevují nové typy vad, způsobené pravděpodobně 

použitým tenkým kobercem a přenosem velké síly při páskování. (Obrázek 16). 

Zlepšení do další varianty: 

- Návrat k variantě 12. 
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Výsledky: 

- Zmetkovitost 45%. 

- Vady dna 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 16: Nový typ vad na stěnách 

 

 

 

Graf 2: Vývoj zmetkovitosti dle jednotlivých variant 

Dle výsledků předchozího testování (Graf 2) bylo rozhodnuto pokračovat v odlévání 

pouze varianty 12 a rozšířit test také na ostatní generace a to na Gen B a Gen C, a nasazení 

dalších 20 forem Gen A. 
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5.15 Další dodatečné testy na „variantě 12“ 

Po prvotním testování byla zvolena varianta 12, jelikož měla nejlepší výsledky. Před 

finálním schválením konečné varianty však bylo potřeba provézt několik dalších doplňkových 

testů, které dále sníží náklady na výrobek. 

Snížení tloušťky dna u Gen B a Gen C 

U Gen B byla tloušťka dna snížena o 3 mm z 26 mm na 2 4mm a došlo k celkové úspoře 

zahrnující upravené vyfrézované víko s prohlubní 1,25 mm a upravenou hladinu nálevky -  

11,6 kg. 

 

U Gen C byla tloušťka snížena dokonce o 5 mm z 31mm na 26 mm. Celková úspora 

směsi tedy činí 23 kg 

Snížením tloušťky dna a nasazením ZOV technologie došlo u Gen C k rapidnímu poklesu 

vad dna z 80% na 20%. 

 

5.16 Dolazení jednotlivých „setting time“ 

Od počátku se používaly jednotlivé časy pro Gen A: ST 1 – 4 hodiny a ST 2 - 4 hodiny. 

Během testování se odlilo vždy po 10 kusů a vyzkoušely časy: 

- ST 1 – 3 hodiny a ST 2 – 5 hodin => velké množství nezatuhlé směsi po ST 1. 

- ST 1 – 5 hodin a ST 2 – 3 hodiny => Příliš vytvrdnutá směs po ST 1. 

 

Během testu se na formu pokládala pouze folie a měřily se každých 30 minut příbytky 

vyschlé směsi na stěnách a na dně.  
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Tabulka 1: Generace A - Hodnoty naměřené po 4 hodinách [mm] 

Generace A 

  

Stěna 

"A" ve středu 

u dna 

Stěna 

"B" ve středu 

u dna 

Stěna 

"C" ve středu 

u dna 

Stěna 

"D" ve středu 

u dna 

Dno 

5cm od 

stěny "A" 

Dno 5cm 

uprostřed mezi 

stěnami 

Dno 

5cm od 

stěny "C" 

1 21,3 20,5 20,7 21,6 19,0 18,1 18,6 

2 20,5 21,0 22,2 21,1 19,3 19,0 19,9 

3 19,9 20,1 20,9 21,0 20,0 19,6 18,9 

4 20,9 21,6 21,3 20,6 19,9 20,2 19,2 

5 20,9 21,3 21,6 20,9 19,1 19,5 18,5 

6 21,6 20,9 21,0 21,4 18,6 19,3 20,1 

7 21,5 20,8 20,9 21,9 19,1 18,9 19,0 

8 21,1 21,1 20,6 19,9 18,5 18,5 18,9 

9 20,7 21,0 21,3 21,3 18,9 19,0 19,6 

1 20,5 20,5 19,7 20,2 18,5 19,8 19,3 

 

Ideální tloušťka zatuhnuté směsi u Gen A byla stanovena po ST1 – 4 hodiny. 

- Stěna „A“ ve středu u dna => 20 – 22 mm. 

- Stěna „B“ ve středu u dna => 20 – 22 mm. 

- Stěna „C“ ve středu u dna => 20 – 22 mm. 

- Stěna „D“ ve středu u dna => 20 – 22 mm. 

- Dno 5 cm od stěny „A“ => 18 – 20 mm. 

- Dno uprostřed mezi stěnami „AC“ => 18 – 20 mm. 

- Dno 5 cm od stěny „C“ => 18 – 20 mm. 

 

Tabulka 2: Generace B - Hodnoty naměřené po 5 hodinách [mm] 

Generace B 

  

Stěna 

"A" ve středu 

u dna 

Stěna 

"B" ve středu 

u dna 

Stěna 

"C" ve středu 

u dna 

Stěna 

"D" ve středu 

u dna 

Dno 

5cm od 

stěny "A" 

Dno 5cm 

uprostřed mezi 

stěnami 

Dno 

5cm od 

stěny "C" 

1 21,2 20,7 21,5 21,5 20,3 19,5 19,5 

2 22,3 22,3 22,0 20,7 20,6 19,9 19,9 

3 20,9 21,6 22,1 22,1 19,9 19,5 19,5 

4 22,9 21,9 21,8 22,5 20,0 20,1 20,1 

5 22,4 22,0 21,9 22,6 21,1 19,3 19,6 

6 21,9 22,6 22,3 21,9 19,5 20,1 20,1 

7 21,6 22,3 22,6 21,9 20,2 20,9 20,9 

8 22,0 21,9 21,1 20,9 19,9 21,0 20,6 

9 22,1 23,2 22,0 20,6 20,9 20,3 20,0 

1 22,6 21,7 21,5 22,3 19,6 20,0 19,1 
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Ideální tloušťka zatuhnuté směsi u Gen B byla stanovena po ST1 – 5 hodin. 

- Stěna „A“ ve středu u dna => 21 – 23 mm. 

- Stěna „B“ ve středu u dna => 21 – 23 mm. 

- Stěna „C“ ve středu u dna => 21 – 23 mm. 

- Stěna „D“ ve středu u dna => 21 – 23 mm. 

- Dno 5 cm od stěny „A“ => 19 – 21 mm. 

- Dno uprostřed mezi stěnami „AC“ => 19 – 21 mm. 

- Dno 5 cm od stěny „C“ => 19 – 21 mm. 

 

Tabulka 3: Generace C - Hodnoty naměřené po 5 hodinách [mm] 

Generace C 

  

Stěna 

"A" ve středu 

u dna 

Stěna 

"B" ve středu 

u dna 

Stěna 

"C" ve středu 

u dna 

Stěna 

"D" ve středu 

u dna 

Dno 

5cm od 

stěny "A" 

Dno 5cm 

uprostřed mezi 

stěnami 

Dno 

5cm od 

stěny "C" 

1 22,3 23,6 22,2 24,1 21,0 19,3 21,5 

2 22,9 23,0 22,6 22,3 21,5 20,5 21,2 

3 22,4 22,9 23,1 22,0 22,6 21,2 21,3 

4 22,0 22,0 22,8 23,4 22,3 21,2 20,6 

5 23,6 21,5 22,4 23,5 23,0 21,6 20,0 

6 24,1 22,1 23,6 22,1 22,5 20,9 19,6 

7 23,9 22,8 24,2 22,0 21,9 21,5 19,9 

8 22,6 23,1 24,3 23,9 20,1 20,6 21,9 

9 23,3 23,6 22,9 23,5 20,6 21,9 20,5 

1 23,7 22,0 23,5 22,3 20,9 21,0 20,9 

 

Ideální tloušťka zatuhnuté směsi u Gen C byla stanovena po ST1 – 6 hodin.  

- Stěna „A“ ve středu u dna => 22 – 24 mm. 

- Stěna „B“ ve středu u dna => 22 – 24 mm. 

- Stěna „C“ ve středu u dna => 22 – 24 mm. 

- Stěna „D“ ve středu u dna => 22 – 24 mm. 

- Dno 5 cm od stěny „A“ => 20 – 22 mm. 

- Dno uprostřed mezi stěnami „AC“ => 20 – 22 mm. 

- Dno 5 cm od stěny „C“ => 20 – 22 mm. 
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                                               Obrázek 17: Měření tloušťky zatuhnuté směsi        

                                                                        

Zkrácení cyklu odlévání z 32 hodin na 24 hodin 

Odlévací cyklus u standartních forem je každých 32 hodin. Cyklus je takto nastaven 

z důvodu nutnosti vysychání jader na vzduchu na požadovanou vlhkost (váhu), aby po odlití 

byla opět schopná vysušovat směs. Směs schne ve formě 15 hodin, následujících 15 hodin 

forma vysychá na vzduchu a další 2 hodiny je připravena ve složeném stavu na příští odlití. 

Jelikož při ZOV směs tuhne ve formě pouze 8 hodin, množství přijaté vody do formy je 

podstatně nižší. Během standartního 32 hodinového cyklu docházelo k přesychání jader. Tyto 

bylo potřeba dodatečně navlhčit, což způsobovalo jednak činnosti navíc, ale také 

nehomogenitu sádry. Sádra byla během odlévání na povrchu vlhčí než ve středu formy, a 

v každém bodě povrchu jiná. Zkracováním bylo docíleno 24 hodinového cyklu, kdy formy 

vyschly na požadovanou vlhkost. Po najetí na tento cyklus se během následujícího měsíce 

ověřovala správnost nastavení vážením a zapisováním hodnot do tabulek. Hodnoty před 

skládáním a po rozebrání formy 
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5.17 Úspora směsi ve formě 

Kapitola pojednává o jednotlivých úsporách dle provedených doplňkových testů. 

 

Úspora směsi ve formě Gen A 

Původní tloušťka dna 23,5 mm, hloubka drážky 8 mm = 78 kg směsi. 

Aktuální tloušťka dna 22 mm, ploché víko = 70 kg směsi. 

 

Cena 1kg směsi činí 16,34 kč. 

78 – 70 = 8 kg * 16,34 kč = 130,72 kč na jednu formu  

 

Roční úspora při plném vytížení: 

Kapacita závodu při plném vytížení forem Gen A = 60 000 ks za rok. 

60 000 * 130,72 = 7 843 200 kč 

Úspora směsi ve formě Gen B 

Původní tloušťka dna 26 mm, hloubka drážky 8 mm 120 kg směsi. 

Aktuální tloušťka dna 24 mm, ploché víko = 108,4 kg směsi. 

120 – 108,4 = 11,6 kg * 16,34 = 189,544 kč 

 

Roční úspora při plném vytížení: 

Kapacita závodu při plném vytížení forem Gen B = 50 000 ks za rok. 

50 000 * 189,544 = 9 477 200 kč 

Úspora směsi ve formě Gen C 

Původní tloušťka dna 31 mm, hloubka drážky 8 mm = 180 kg  směsi. 

Aktuální tloušťka dna 26 mm, ploché víko = 157 kg směsi. 

180 – 157 = 23 kg * 16,34 = 375,82 kč 

 

Roční úspora při plném vytížení: 

Kapacita závodu při plném vytížení forem Gen C = 40 000 ks za rok. 

40 000 * 375,82 = 15 032 800 kč 
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5.18 Úspora  směsi v nálevce  

Úspora  směsi v nálevce Gen A 

Původní stav = 4 kg směsi 

Aktuální stav = 2 kg směsi 

4 – 2 = 2 kg * 16,34 = 32,68 kč 

 

Roční úspora při plném vytížení závodu: 

60 000 * 32,68 = 1 960 800 kč 

Graf 3: Vývoj úbytku směsi v nálevce 

Úspora  směsi v nálevce Gen B 

Původní stav = 5 kg směsi 

Aktuální stav = 2,5 kg směsi 

5 – 2,5 = 2,5 kg * 16,34 = 40,85 kč 

 

Roční úspora při plném zatížení: 

50 000 * 40,85 = 2 042 500 kč 
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Úspora  směsi v nálevce Gen C 

Původní stav = 6 kg 

Aktuální stav = 3 kg 

6 – 3 = 3 kg * 16,34 = 49,02 kč 

 

Roční úspora při plném zatížení: 

40 000 * 49,02 = 1 960 800 kč 

 

Vyčíslená úspora směsi v nálevce je pouze orientační, jelikož směs z nálevek je vratný 

odpad. V případě plné vytíženosti závodu by bylo potřeba nahradit pro výrobu nové směsi 

vratný materiál novým. 

5.19 Úspora času tuhnutí směsi ve formě = navýšení kapacity odlévárny 

Úspora času tuhnutí směsi ve formě Gen A 

Původní stav = 15 hodin 

Aktuální stav = 8 hodin 

15 - 8 = 7 hodin delší čas na vysychání formy 

 

Původní cyklus odlévání = 32 hodin 

Aktuální cyklus odlévání = 24 hodin 

32 – 24 = 8 hodin 

 

Roční úspora času 

60 000 * 8 = 480 000 hodin 

 

Možnost navýšit kapacitu odlitých kusů při stávající ploše odlévárny 

480 000 / 24 = 20 000 kusů 

 

Celková kapacita odlévárny 80 000 kusů 
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Úspora času tuhnutí směsi ve formě Gen B 

Roční úspora času 

50 000 * 8 = 400 000 hodin 

 

Možnost navýšit kapacitu odlitých kusů při stávající ploše odlévárny 

400 000 / 24 = 16 667 kusů 

 

Celková kapacita odlévárny 66 667kusů 

 

Úspora času tuhnutí směsi ve formě Gen C 

Roční úspora času 

40 000 * 8 = 320 000 hodin 

 

 

 

Možnost navýšit kapacitu odlitých kusů při stávající ploše odlévárny 

320 000 / 24 = 13 333 kusů 

 

 

Celková kapacita odlévárny 53 333 kusů 

 

5.20 Úspora plynu  v sušárně 

Úspora plynu  v sušárně Gen A 

Původní délka sušení = 8 hodin 

8 hodin = 48,5 m
3
 plynu = 48 ks = 370,54 kč 

370,54 kč / 48 ks = 7,72 kč/kus 

 

Aktuální délka sušení = 6hodin 

6 hodin = 36,78 m
3 

plynu = 48 ks = 277,91 kč 

277,91 kč / 48 ks = 5,79 kč/kus 

 

Úspora na jeden výrobek  

7,72 - 5,79 = 1,93 kč 

 

Roční úspora 

60 000 * 1,93 = 115 800 kč 
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Úspora plynu  v sušárně Gen B  

Původní délka sušení = 10 hodin 

10 hodin = 60,8 m
3
 plynu = 24 ks = 462,51 kč 

462,51 kč / 24 ks = 19,27 kč/kus 

 

Aktuální délka sušení = 8 hodin 

8 hodin = 48,5 m
3
 = 24 ks = 370,54 kč 

370,54 kč / 24 ks = 15,44 kč/kus 

 

Úspora na jeden výrobek 

19,27 – 15,44 = 3,83 kč 

Roční úspora 

50 000 * 3,83 = 191 500 kč 

 

Úspora plynu  v sušárně Gen C 

Roční úspora 

40 000 * 3,83 = 153 200 kč 

 

5.21 Vypalování výrobků v peci 

Původní stav: 

Uložení výrobků na pecních tyčích, deskách (Obrázek 23) a cihličkách - z důvodu drážky 

na spodním dně. 

21 pecních vozů * 6 pecních desek na vůz = 126 pecních desek 

126 pecních desek * 12 cihliček na desku = 1512 cihliček 

 

Cena 1 pecní desky = 260 kč 

126 pecních desek * 260 = 32 700 kč  
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Obrázek 18: Vypalování na pecních deskách 

Trvanlivost pecních desek cca 30 výpalů. 

Při plném vytížení závodu je délka výpalu v tunelové peci 8 hodin. 

Celkový čas potřebný na jeden pecní vůz. 

8 hodinový výpal + 30 minut potřebný pro nájezd a výjezd pecního vozu od robota a 

k robotu + 30 minut nakládka robota = 9 hodin. 

 

 

Počet výpalů za rok na jeden pecní vůz: 

365 dnů v roce* 24 hodin denně / 9 hodin čas na jeden vůz = 973 cyklů. 

 

Počet popraskaných desek: 

21 vozů * (973 cyklů / 30 cyklů výdrž desek) * 6 pecních desek na vůz = 4087 desek za 

rok 

4087 desek * 260 kč za desku = 1 062 516 kč 

Životnost pecních cihliček je neomezená a cihličky již koupeny jsou, proto jejich 

odstraněním nevznikne žádná vyčíslitelná úspora. 

 

Doba nakládky robotem = 15minut přerovnávání cihliček + 15minut ukládání výrobků. 

Eliminací cihliček by se uspořilo 15 minut na jednom vypalovacím cyklu 

365 dnů v roce* 24 hodin denně / 8,45 hodin čas na jeden vůz = 1037 cyklů. 

 

1037 cyklů – 973 cyklů = 64 cyklů 

64 cyklů * 6 kusů na pecním voze = 382 výrobků vypálených navíc 

Dalším pozitivem odstranění pecních desek a pecních cihliček je zlepšená rovinnost dna. 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Obrázek 19: Vypalování přímo na pecních tyčích        

 

5.22 CNC obrábění 

Původní stav: 

Obrábění dna Gen A na 7 frézovaných hladin = 13,5 minut 

Počet obrobených výrobků na nástroj = 400 ks 

 

Cena nástroje - 6500 kč / 400 ks = 16,25 kč/ks 

 

Aktuální stav: 

Obrábění dna na 3 frézované hladiny = 8,5 minut 

Počet obrobených výrobků na nástroj = 1000 ks 

 

Cena nástroje - 6500 kč / 1000 ks = 6,5 kč/ks 

 

Úspora na jeden výrobek = 9,75 kč 

Úspora za rok = 60 000 ks * 9,75 kč = 585 000 kč 

 

Zvýšení kapacity fréz o 37% 

 



57 

 

5.23 Redukce vad dna 

Původní stav: 

Zmetkovitost způsobená vadami dna – 1,7 % 

60 000 ks * 1,7 % * 15 000 kč = 15 300 000 kč 

 

Aktuální stav: 

Zmetkovitost způsobená vadami dna – 0,85 % 

60 000 ks * 0,85 % * 15 000 kč = 7 650 000 kč 

 

Roční úspora na zmetcích = 7 650 000 kč 

 

Dosažených výsledků bylo dosaženo na testovacích formách, reálná zmetkovitost při 

ZOV po implementaci na všechny formy se může a pravděpodobně bude lišit! 

 

5.24 Negativa ZVO 

Ztráta – na vložení folie a koberce je potřeba dva operátory, je to činnost navíc. Čas 

operace je zhruba 3 minuty = 6 minut na jednoho operátora na jednu formu. 

 

Úprava současné technologie: 

Úprava vík pro ZVO  

- externí firma = 5 000 kč/víko 

- Interně = 1 000 kč/víko (závisí na vytíženosti 5ti osé frézky) 

 

Vík na úpravu v odlévárně – 420 ks 

420 * 1000 = 420 000 kč za úpravu všech vík Gen A interně 

420 * 5000 = 2 100 000 kč za úpravu všech vík Gen A externě 

 

Výroba manipulátoru pro manipulaci s víky = 200 000 kč 

V případě nízké výroby možno použít stávající jeřáb, v případě plného vytížení odlévárny 

nebude jeřáb k dispozici. 

 

Stůl pro lepší manipulaci s materiálem = 15 000 kč. 
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Přínos -  není nutno vlhčit jádra (zhruba 3 minuty), není nutno mazat víka vazelínou 

(zhruba 1 minuta), není nutno čistit víko před skládání (víko již vyčištěno během vložení folie 

a koberce, zhruba 1 minuta) = ztráta ZOV na jednoho člověka je 1 minuta, na jednu formu. 

60000 kusů * 1 minuta = 60 000 minut za rok = 1000 hodin * 100 kč/ hod.= ztráta 100 000 kč 

 

Celkové náklady na ZVO – úprava vík Gen A interně 

420 000 + 200 000 + 15 000 = 635 000 kč 

Celkové náklady na ZVO – úprava vík Gen A externě 

2 100 000 + 200 000 + 15 000 = 2 315 000 kč 

 

Celkové náklady na první rok – úprava vík Gen A interně 

635 000 + 100 000 = 735 000 kč 

Celkové náklady na první rok – úprava vík Gen A interně 

2 315 000 + 100 000 = 2 415 000 kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

6. Zhodnocení navržených variant a přínos do praxe 

Po vyladění a validaci ZOV technologie a za předpokladu plného vytížení závodu, by se 

za ideálních podmínek díky variantě 12 mělo dosáhnout u Gen A této roční úspory: 

 Materiál ve formě - 7 843 200 kč 

 Materiál v nálevce - 1 960 800 kč 

 Sušení v sušárně – 115 800 kč 

 CNC obrábění - 585 000 kč 

 Zmetky – 7 650 000 kč 

 

Graf 4: Roční úspory u Gen. A 

Roční úspora = 18 154 800 kč 

 

Roční úspora za první rok v případě úprav vík interně 

18 154 800 – 735 000 = 17 419 800 kč 

 

Roční úspora za první rok v případě úprav vík externě 

18 154 800 – 2 415 000 = 15 739 000 kč 

Roční úspory za další roky 

18 154 800 – 100 000 = 18 054 800 kč 
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Ve výpočtech jsem zanedbal další drobné úspory, jako jsou spotřeba vody při frézování 

(chlazení, odprášení), odpad z fréz, spotřebu vazelíny na mazání vík (u ZOV se nepoužívá), 

úspora plynu při vypalování v tunelové peci (není potřeba ohřívat desky a cihličky), úspora 

energie při dopravě pecních vozů (pecní vozy bez desek a cihliček jsou výrazně lehčí), 

zvýšení Cpk rovinnosti dna, apod. 
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7. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá racionalizací výroby ve společnosti Vesuvius Solar 

Crucible, s.r.o., konkrétně vývojem a testováním nové technologie tuhnutí směsi ve formě. 

Jejími klady, úsporami, ale také jejími zápory.  

V úvodní části této práce se zabývám teoretickou částí racionalizace, co to vlastně ve 

skutečnosti racionalizace je a jaké jsou nástroje racionalizace. 

V další části je popsána historie testování jednotlivých variant, jejich klady, zápory a 

výsledky jednotlivých testovaných verzí.  

V poslední části jsou číselně vyjádřeny úspory spojené s tímto projektem.  

Zavedením zrychleného odvodu vlhkosti z formy do výroby by se výrazně snížili nejen 

náklady na samotnou výrobu výrobků - 18 154 800 kč, ale také ušetřil čas, přírodní zdroje 

jako je např. voda ale také by se snížilo množství vyprodukovaného odpadu. Odpadem jsou 

myšleny zmetkové kusy a také odpad ze CNC frézek. Také by se nemalou měrou navýšila 

kapacita závodu. Bohužel v současné době není nutné a ani možné navyšovat kapacitu 

závodů, jelikož firma bojuje o přežití. Tento projekt je v současné době zastaven, jelikož 

v podstatě není na čem dokončit testování, ani ověřit reálné úspory, jelikož se odlévá 

minimální množství kusů. V současné době se firma zaměřila spíše na vývoj nových 

technologií a hledání nových trhů a tím i nových potenciálních zákazníků. Je rozjeta další řada 

testů, které mají výrazným způsobem snížit náklady a pomoci k udržení firmy na trhu. Mají 

pomoci k udržení její konkurence schopnosti, jelikož Čínská konkurence válcuje Evropské 

firmy dotována státními financemi. Spojené státy již zavedly vyšší daň na Čínské solární 

panely a to zpětně za půl roku. Bohužel Evropa v tomto ohledu pokulhává a stále o zavedení 

vyšší daně pouze uvažuje. Zavedení zvýšené daně bohužel přijde pozdě pro spoustu podniků, 

které už byly, nebo v blízké budoucnosti budou nuceny své závody zavřít.  

Doufám, že toto nepostihne také firmu Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. 
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