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Anotace 

Slévárenská výroba patří mezi nejnáročnější výrobní procesy. Výroba konečného odlitku 

zahrnuje procesy fyzikální, chemické, mechanické a tepelné. Slévárenská výroba vyžaduje 

mimo jiné také přípravu modelu, forem, jader a tekutého kovu. Jedná se o rozsáhlý soubor 

technologicky náročných činností a procesů. Současné české slévárny pracují v podmínkách 

silné konkurence, která zásadním způsobem ovlivňuje cenu poptávaných odlitků. Výrobci se 

proto stále více snaží hledat cesty, vedoucí k snižování výrobních nákladů. Mezi významné 

aspekty v oblasti slévárenské výroby patří neshodné odlitky, které mohou zásadně ovlivnit 

ziskovat dané zakázky. Výskyt neshod a vad je pak klíčový především v případě malosériové 

výroby odlitků. Výrobci se snaží stanovovat přirozenou míru zmetkovitosti, která je ovšem 

ovlivněna řadou faktorů. Disertační práce se zabývá využitím matematických nástrojů při 

hodnocení nejakostní produkce v slévárenské výrobě. Cílem práce je na základě provedené 

analýzy ve sledované slévárenské společnosti, navrhnout metodiku pro hodnocení rizikovosti 

možného vzniku neshodných odlitků. 

 

Klíčová slova: odlitek, vada, náklady, cena, konkurence 

 

 

Annotation 

Foundry production is seen as one of the most demanding production processes. Final cast 

production involves physical, chemical, mechanical and thermal processes. Foundry also 

requires preparing of model, casts, cores and melted metal. It is a wide complex of 

technologically demanding operations and processes. Current Czech foundries work under 

highly competitive conditions that have a major impact on prices of required casts. Therefore 

the producers are trying to find ways to cut down production costs. One of the major aspects 

of foundry production is disagreeable casts that can significantly affect profitability of the 

order. Occurrence of dissensions and defects is a key factor mainly for small-series casts 

productions. Producers try to determine natural amount of scrap that is affected by many 

factors. The thesis is focused on application of mathematical tools in evaluating of low quality 

foundry production. The aim of the thesis is to design a methodology for assessing the risk of 

possible occurrence of disagreeable casts based on executed analysis in a specific foundry 

company. 

 

Key words: cast, defect, costs, price, competition 



4 

 

OBSAH 

 

1. ÚVOD  5 

2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE A VYUŽITÉ NÁSTROJE 8 

3. PRINCIP HODNOCENÍ MOŽNÉHO VZNIKU VAD PŘI ODLÉVÁNÍ 

ODLITKŮ 

10 

4. STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ POMOCÍ SAATYHO METODY 15 

5. POROVNÁNÍ VÝROBNÍCH ZAKÁZEK POMOCÍ METODY 

VZDÁLENOSTI OD FIKTIVNÍ VARIANTY 

18 

6. MODEL HODNOCENÍ RIZIKOVOSTI SLÉVÁRENSKÝCH ZAKÁZEK 24 

7. ZÁVĚR 34 

8. LITERATURA  36 

9. SEZNAM PUBLIKACÍ AUTORA 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. ÚVOD 

Snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti je klíčové pro všechny oblasti 

současných výrobních procesů. Snižovat náklady na výrobu, zvyšovat efektivitu procesů a 

odstraňovat zdroje plýtvání, lze také chápat pod pojmem mistrovství ve výrobě [1]. Velká 

konkurence ve všech oblastech průmyslové výroby nutí výrobní podniky hledat cesty, které 

jim umožní uspět na trhu se svými výrobky [2]. 

Velká konkurence se v dnešním světě netýká jen výrobců produkujících končený (finální) 

produkt, ale také producentů polotovarů a prvovýroby [6]. Hutní prvovýroba a následné 

sekundární zpracování kovů je podrobováno stejným konkurenčním tlakům a požadavkům na 

snižování nákladů [7]. V rámci České republiky je v současné době velká konkurence 

v oblasti výroby odlitků, zejména v segmentu menších sléváren. Velká konkurence a náročné 

požadavky ze strany zákazníků pak generují kontinuální nároky na snižování nákladů [28]. 

Disertační práce bude proto zaměřena právě tento specifický segment hutní výroby.     

Strojní slévárenství je charakteristické výrobou tvarově složitých a členitých odlitků. Výrobní 

proces je extrémně náročný z pohledu technologického, energetického, ale také organizačního 

a časového. Velké nároky na slévárny jsou také dány požadavky na kvalitu vyráběných 

odlitků, které musí často splňovat náročné mezinárodní normy. Současně jsou výrobci 

v České republice konfrontováni se silnou tuzemskou, ale také zahraniční konkurencí, která 

vytváří silný tlak na cenu vyráběných odlitků. 

Slévárny se neustále snaží zvyšovat efektivitu svých procesů, ale také odstraňovat možné 

zdroje plýtvání (neefektivit). Plýtvání můžeme obecně klasifikovat do následujících kategorií 

[18, 21]: 

1. Plýtvání způsobené nadprodukcí - výroba většího množství než požaduje zákazník. 

2. Plýtvání způsobené nadbytečnými zásobami - vázanost kapitálu v zásobách. 

3. Plýtvání způsobené opravami a zmetky - náklady plynoucí z nejakostní produkce. 

4. Plýtvání způsobené zbytečnými přesuny - technologií a materiálu. 

5. Plýtvání způsobené špatným zpracováním - chyby v procesu vyžadující další operace. 

6. Plýtvání způsobené prostoji - neefektivní využívání strojních a lidských kapacit. 

7. Plýtvání v oblasti nadbytečných činností - operace, které nevyžaduje zákazník. 

V případě slévárenské výroby tvoří významnou položku nákladů vadné odlitky a s nimi 

spojené navazující operace a procesy [16]. Toto je dáno především náročností slévárenské 

výroby, která v sobě agreguje procesy mechanické, chemické a fyzikální [20]. Náklady 
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spojené s produkcí neshodných výrobků zde nebude nikdy možné patrně zcela eliminovat. 

Obecně ovšem platí, že množství neshodných výrobků výrazně klesá s rostoucím objemem 

výroby [22]. Velké série odlitků umožňují minimalizovat problémové aspekty výrobních 

procesů odlévání kovů a výsledné hodnoty neshodné produkce jsou pak malé. V rámci 

slévárenské výroby se můžeme setkat s pojmem přirozená míra zmetkovitosti. Její výše pak 

představuje předpokládané množství neshodných odlitků v rámci konkrétní výroby. Zpravidla 

může být udávaná v procentech a tvoří často důležitou složku nákladů, které mohou ovlivnit 

kalkulovanou cenu. Význam správného stanovení rizika vzniku vadného odlitku pak výrazně 

stoupá v případě kusové nebo malosériové produkce. Zejména, pokud se bude jednat o 

odlitky složité a rozměrné.  

Malé slévárny v České republice musí řešit v posledních letech problémy vyplývající ze 

změny struktury vyráběných odlitků. Dříve se jednalo zpravidla o větší série odlitků, které 

tvořily 70 - 80 % produkce sléváren. V rámci výroby těchto velkosériových zakázek 

neznamenalo stanovení přirozené míry zmetkovitosti zásadní problém. Přesto, že se u řady 

zakázek vykytovaly problémy s větším množství neshodných odlitků, především tam, kde se 

jednalo o vysoce komplikované a technologicky náročné výrobky. V posledních letech však 

v produkci sléváren výrazně vzrostl objem malosériových až kusových zakázek. Tyto dříve 

tvořily menšinovou část výrobního programu. V současné době se může jednat až o 60 - 70 % 

vyráběných odlitků. 

Malosériové zakázky kladou na slévárny velké nároky. Zcela zásadně se mění pohled na 

význam přirozené zmetkovitost odlitků. V případě několika málo odlitků bude její stanovení 

klíčové, ale také nesmírně komplikované. Toto je dáno širokým množstvím vlivů, které 

v rámci slévárenských procesů ovlivňují technologii výroby. Pokud budeme při stanovování 

možné zmetkovitosti postupovat stejně jako u velkosériových zakázek, nemusí být výsledek 

ideální. V současné době také zcela absentuje jednoznačná metodika pro zhodnocení všech 

vlivů způsobujících vznik různých vad odlitků a stanovení potenciálního rizika. Při odhadu 

přirozené míry zmetkovitosti se postupuje spíše na základě dlouhodobých zkušeností 

pracovníků technologie a výroby.      

Předmětem disertační práce bude aplikace matematických nástrojů vícekriteriálního 

rozhodování při hodnocení rizika vzniku vadných odlitků. Kvantifikace tohoto rizika může 

být základem pro stanovení efektivní míry přirozené zmetkovitosti. Na základě provedeného 

výzkumu ve sledované výrobní firmě a využití matematických nástrojů, bude navržen postup 

(model) hodnocení výše uvedeného rizika. Zjištěné závěry provedeného výzkumu budou 

použity jako podklad pro vytvoření funkční softwarové aplikace, která bude využitelná 
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v průmyslových podmínkách. Při posuzování možné míry přirozené zmetkovitosti (rizika) 

můžeme sledovat řadu parametrů: složitost odlitku, počet a umístění tepelných uzlů, druh 

odlévaného kovu, konstrukci forem a jader, druh formovací směsi. Při hodnocení řady 

izolovaných kritérií, které mají často zcela odlišný charakter, bude ovšem velmi obtížně 

hledat vhodný princip vyhodnocení. Velmi zajímavou možností je aplikace matematických 

nástrojů vícekriteriálního rozhodování. Tyto metody umožňují kvantifikovat řadu 

kategoriálně odlišných kritérií. Moderní informační technologie současně umožňují využívání 

velmi složitých matematických nástrojů ve velmi přívětivé uživatelské podobě. Tento aspekt 

přispívá k možnému využití těchto nástrojů pro daný problém a vytvoření aplikace pro 

operativní hodnocení.    
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2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE A VYUŽITÉ NÁSTROJE 

Téma disertační práce reaguje na aktuální problémy malých sléváren v České republice. 

Zásadním způsobem dochází k nárůstu malosériových zakázek, které jsou spojeny s výskytem 

velmi obtížně definovatelného množství vadných výrobků. Před specifikací konkrétních cílů 

disertační práce se jeví jako vhodné, stručně shrnout důvody, která nás vedou k řešení daného 

problému. Na základně studia odborných pramenů a osobních zkušeností v rámci sléváren 

v České republice, vidím tyto hlavní důvody pro vytvoření disertační práce tohoto zaměření: 

- neustále se zvyšující podíl malosériové výroby u malých sléváren, 

- velká složitost vyráběných odlitků, 

- neexistence nástrojů pro hodnocení rizika a predikce možné zmetkovitosti,  

- problémy při stanování ceny u kusových a malosériových zakázek, 

- vysoká konkurence v dané výrobní oblasti. 

 

Na základě uvedeného předmětu práce a současného stavu poznání jsou definovány hlavní a 

dílčí cíle disertační práce dle následující struktury: 

- provést analýzu vad odlitků vyskytujících se v rámci slévárenské výroby,  

- identifikovat klíčové parametry, které zásadně ovlivňují produkci neshodných odlitků 

u malosériové produkce, 

- aplikovat matematické metody vícekriteriálního rozhodování na parametry ovlivňující 

zmetkovitost odlitků v konkrétní výrobní společnosti, 

- aplikované matematické nástroje využít pro hodnocení konkrétních výrobních 

zakázek, 

- analyzovat využitelnost matematických nástrojů při hodnocení rizikovosti vzniku 

vadných odlitků, 

- posoudit využitelnost a kvalitu zjištěných výsledků pro operativní rozhodování 

v průmyslových podmínkách, 

- navrhnout model pro hodnocení rizika vzniku vadných odlitků na základě zjištěných 

poznatků, 

- navržený model vytvořit ve formě elektronické aplikace využitelné v průmyslových 

podmínkách.  
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Pro hodnocení byly využity tyto matematické metody: 

- Metoda bodovací, 

- Metoda postupného rozvrh vah, 

- Metoda párového porovnání, 

- Saatyho metoda. 

- Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

- Metoda váženého pořadí 

- Analyticko hierarchický proces 

- Konjunktivní a disjunktivní metoda 
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3. PRINCIP HODNOCENÍ MOŽNÉHO VZNIKU VAD PŘI ODLÉVÁNÍ ODLITKŮ 

Při výrobě odlitků může vznikat široké spektrum vad, které mají řadu potenciálních příčin. Na 

základě provedené analýzy byly identifikovány nejčastěji se vyskytující druhy vad. Budeme-li 

chtít vyhodnotit riziko vzniku vady odlitků, bude nutné posoudit řadu kritérií. Tato kritéria 

budou často kategoriálně odlišná a budou měřená v odlišných jednotkách. Abychom mohli 

současně vyhodnotit všechna relevantní kritéria, bude nutné využít matematické nástroje 

vícekriteriálního rozhodování. Pro hodnocení rizika vzniku vad bylo vybráno celkem 48 

výrobních zakázek. Tyto zakázky na výrobu odlitků měly být analyzovány prostřednictvím 

metod vícekriteriálního rozhodování. Poté co byla agregována všechna data o těchto 

zakázkách, bylo zjištěno, že některé jsou často obdobného charakteru. Proto bylo pro další 

hodnocení vybráno celkem sedm výrobních zakázek na výrobu odlitků, které lze považovat za 

typické. Tyto výrobní zakázky budou posouzeny z hlediska možného rizika vzniku vad 

odlitků. Pro hodnocení bylo v konečném stádium vybráno sedm relevantních kritérií. Tato 

kritéria byla vybrána z celkového počtu 15, která byla definována na základě vyhodnocení 

realizovaných výrobních zakázek za sledované období. Výběr hodnotících kritérií vycházel 

také z provedené analýzy výskytu jednotlivých druhů vad. Vyhodnocení a definování sedmi 

relevantních kritérií, která budou pro hodnocení použita, byl realizován týmovou formou. Pro 

hodnocení rizika možného výskytu neshodných odlitků budou využita tato hodnotící kritéria: 

- Složitost odlitku 

- Šířka stěn 

- Variabilita šířky stěn 

- Počet tepelných uzlů 

- Lineární smršťování 

- Počet kusů 

- Stupeň průtočnosti 

 

- Složitost odlitku patří mezi základní faktory vzniku potenciálních neshod. Její míra může 

zásadním způsobem ovlivnit výskyt řady vad. Kvantifikovat složitost odlitku v rámci 

jednoho parametru je však velmi obtížné. Na základě dlouhodobých zkušeností bude 

hodnocení složitosti založeno na tří-faktorovém principu. Složitost odlitku bude 

hodnocena z pohledu: 

- tvarové složitosti, 

- velikosti přechodu mezi rozměrově odlišnými částmi odlitku, 
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- počtu záhybů odliku. 

 

Každá kategorie bude pro daný odlitek hodnocena na stupnici 1 - 10. Kdy hodnota 1 

představuje nejméně závažný případ a hodnota 10 vysokou problematičnost. Další 

hodnoty budou reprezentovat další stupně složitosti pro každé kritérium. Konkrétní 

hodnoty byly přiřazeny dle analýzy realizovaných zakázek. Pro každou ze tří 

hodnocených oblastí byl tedy sestaven vnitropodnikový etalon pro všechny stupně. 

Celkové hodnocení složitosti je určeno jako součin výsledků všech tří dílčích hodnot. 

Hodnocení odlitku tedy může být v intervalu 1 – 1000. Nejvyšší (nejhorší) hodnocení je 

tedy dáno součinem: 10x10x10. Stejným principem jsou pak určeny hodnoty složitosti 

odlitků pro všechny zkoumané výrobky.  

   

- Druhým definovaným kritériem je šířka stěny vyráběného odlitku. Vzhledem k tomu, že 

v rámci vyráběných odlitků je šířka stěny v jednotlivých částech odlišná, byl pro 

hodnocení vybrán nejmenší a nejčetnější rozměr, který se na odlitku vyskytoval. Tloušťka 

stěny odlitku může přispívat výrazně k vzniku řady vad. Často se vyskytující vada typu 

bodliny je zpravidla spojována s tenkostěnnými odlitky. Ke vzniku bodlin dochází pak 

v místech, kde probíhá klidnější plnění dané části formy. V případě ocelových odlitků je 

snaha zabraňovat re-oxidaci oceli, která může mít na jejich vznik negativní vliv. Tloušťka 

stěny odlitku, ale může podporovat celou řadu dalších druhů vad. Vzhledem k těmto 

skutečnostem byla tloušťka stěny odlitku, zařazená mezi hodnocená kritéria.  

 

- Třetím hodnotícím kritériem je variabilita šířky stěn v rámci odlitku. V případě složitých a 

tvarově komplikovaných odlitků se můžeme setkávat s velkým rozdílem v šířce stěn 

v jednotlivých částech. Velké rozdíly jsou pak často konstrukčně spojeny s odlišnou 

velikostí jednotlivých částí, které mohou být plněny kovem různou rychlostí. Mohou zde 

vznikat vady spojené se zabíhavostí kovu. Vznikají pak vady z titulu nezaběhlého kovu 

nebo zavaleniny. Současně mohou být velké rozdíly v šířce stěn odlitku příčinou vzniku 

prasklin. V těchto případech dochází k významnému pnutí v průběhu ochlazování odlitku, 

což je primárně způsobeno nesprávnou konstrukcí. Variabilita šířky stěn bude hodnocena 

prostřednictvím statistické míry variability, konkrétně pomocí variačního koeficientu. 

Variační koeficient je poměrem prostého aritmetického průměru a směrodatné odchylky. 

Jeho hodnota je určována v procentech. Rostoucí míra variačního koeficientu pak 

znamená větší variabilitu. Menší hodnota (např. 0 - 30 %) nám signalizuje stabilitu 



12 

 

analyzovaných dat (malé výkyvy). Stanovení tohoto kritéria u hodnocených odlitků bylo 

založeno na analýze tloušťky stěn v deseti místech daného odlitku. Stanovená hodnota pak 

reprezentuje míru výkyvů v tloušťce stěny odlitku v jeho jednotlivých částech. 

         

- Počet tepelných uzlů je čtvrtým hodnoceným kritériem. Tepelný uzel můžeme chápat jako 

místo, které tuhne nebo chladne pomaleji než sousední stěny. Toto je dáno nahromaděním 

horkého kovu. V případě tepelných uzlů hraje rovněž významnou roli jejich složitost 

(napojení na větší počet stěn). Odlitky, v rámci kterých je větší počet tepelných uzlů, jsou 

přirozeně rizikovější. Minimalizace účinků tepelných uzlů a tedy zabránění vzniku 

staženin je možné realizovat různými způsoby (změna konstrukce, nálitkování, chlazení). 

Přítomnost tepelných uzlů je však vždy spojená s rizikem, popřípadě s nutnými zásahy do 

technologie výroby. V rámci realizovaného hodnocení je kritérium tepelných uzlů 

hodnoceno jejich počtem na daném druhu odlitku. 

 

- Lineární smršťování kovů patří mezi fyzikální parametry, které zásadně determinují 

konečnou kvalitu odlitků. Jeho hodnota přímo ovlivňuje vznik různých druhů trhlin. 

Trhliny pak můžeme chápat jako křivolaká roztržení povrchu stěny odlitku, k nimž 

dochází především za vysokých teplot. Trhlina prochází po hranách zrn kovu, její povrch 

je velmi nerovný a obsahuje vysoké množství kyslíku. Velký součinitel smršťování je 

příčinou vzniku řady vad odlitků. Hodnota parametru lineárního smršťování je 

v procentech, pro každý druh kovu. 

 

- Počet kusů vyráběných odlitků zásadně ovlivňuje adekvátní odhad přirozené 

zmetkovitosti. V případě, že máme vyrobit kusovou (malosériovou) zakázku odlitků, které 

jsou současně vysoce technologicky náročné, bude stanovení možné míry zmetkovitosti 

velmi složité. Větší série odlitků naproti tomu umožňují snadněji odladit případné 

technologické problémy. Výskyt neshodných odlitků zde není tak významný v případě, že 

se jedná o velké objemy výroby. Kritérium počtu vyráběných odlitků bude hodnoceno 

podle konkrétních objemů daných zakázek. Rozměrově tedy bude toto kritérium 

hodnoceno počtem kusů.          

 

- Posledním hodnoceným kritériem je stupeň průtočnosti. Tento parametr zásadně ovlivňuje 

kvalitu slévárenské výroby. Stupeň průtočnosti můžeme definovat jako poměr množství 

protečeného kovu určitým průřezem, k celkovému množství kovu odlitého do formy. 



13 

 

V částech odlitku s malým stupněm průtočnosti se v důsledku sekundární oxidace může 

při nedostatečném promíchávání oxidovaného kovu s kovem obsahujícím dostatek 

dezoxidačních prvků, zvýšit aktivita kyslíku. A to často až nad limitní hodnotu. V tomto 

případě může nastat reakce kyslíku s uhlíkem. V částech odlitku, kde k tomu dojde, 

mohou mezi teplotami likvidu a solidu vznikat bubliny. V konečném důsledku pak budou 

v těchto místech, která jsou neprůtočná, vznikat bubliny. Současně může stupeň 

průtočnosti také přispívat k vzniku bodlinatosti odlitků. Zvyšující se stupeň průtočnosti 

taveniny danou oblastí formy, totiž zásadně ovlivňuje sklon k vzniku bodlin, ale také 

dalších vad odlitků. Kritérium stupně průtočnosti bude v rámci realizovaného hodnocení 

vyčísleno bezrozměrnou proměnou, která je dána z principu podílu dvou hodnot.   

 

Pro všechny sledované výrobní zakázky byly stanoveny hodnoty pro určená hodnotící 

kritéria. Hodnoty všech kritérií budou pro jednotlivé zakázky použity v identické podobě, jak 

byly zaznamenány ve sledované firmě.  

 

Tab. 1 Vstupní hodnoty pro porovnávané výrobní zakázky 

 

 

Kritéria 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

Variabilita 

šířky stěn 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

  (1-1000) (mm) (%) (ks) (%) (ks) (0-1) 

Z
ak

áz
k

a 

Z-1 420 10 121 5 25 17 0,10 

Z-2 512 5 98 7 7 6 0,25 

Z-3 576 16 160 8 18 27 0,31 

Z-4 729 9 79 12 12 7 0,36 

Z-5 648 8 165 20 11 5 0,28 

Z-6 270 12 87 6 8 15 0,41 

Z-7 392 4 101 7 17 18 0,20 

 

Na základě dohody o vytvoření disertační práce nebudou vzhledem ke konkurenčním 

důvodům uvedeny na přání podniku konkrétní názvy a detaily daných zakázek, ale pouze 

zástupné označení (Z-1 až Z-7). Tento požadavek byl stanoven vedením firmy před začátkem 
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realizovaného výzkumu a vytvořením disertační práce. Hodnoty všech kritérií odpovídají 

konkrétním výrobním zakázkám. Konkrétní hodnoty kritérií pro sedm porovnávaných 

výrobních zakázek zobrazuje tab. 1.        

V rámci tab. 6 jsou zobrazeny všechny hodnoty daných výrobních zakázek prostřednictvím 

daných kritérií. Pro tato vstupní data budou aplikovány další analytické nástroje na bázi 

vícekriteriálního rozhodování.   
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4. STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ POMOCÍ SAATYHO METODY 

Saatyho metoda vychází obecně z principu metody párového porovnávání. Všechna kritéria 

jsou opět párově porovnána, ale vyjádření preferencí je realizováno na stupnici 1 - 9. U každé 

dvojice kritérií je tedy stanovena hodnota síly vzájemné preference. Pro hodnocení párového 

porovnání byla použita standardní tabulka pro Saatyho metodu (tab. 2).  

Tab. 2 Systém hodnocení jednotlivých kritérií 

Hodnoty stupnice Popis intenzity vzájemné vazby 

1 Kritéria jsou stejně významná 

3 První kritérium je slabě významnější než druhé  

5 První kritérium je silně významnější než druhé 

7 První kritérium je velmi silně významnější než druhé 

9 První kritérium je absolutně významnější než druhé 

 

Při zjišťování vah pomocí Saatyho metody byly pak posouzeny vzájemně všechna sledovaná 

kritéria. Intenzita vztahu dvou kritérií byla tedy posouzena pomocí stupnice uvedené v tab. 2. 

Po provedení všech párových rozhodnutí byla sestavena Saatyho matice, která je označená 

jako S. Matice bude principiálně zobrazovat realizovaná rozhodnutí podle schématického 

zobrazení dle obr. 1.  

 
Obr. 1 Schématické znázornění zápisu Saatyho matice 
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Hodnoty nad hlavní diagonálou představují sílu preference. Například kritérium K1 je 

preferováno před K3 jako – slabě významnější = 3; zápis v matici S na pozici a13). Hodnoty 

pod diagonálou představují převrácené hodnoty a znamenají tedy sílu preference např. K3 

před K1 (1/3). Stejným způsobem byly vyhodnoceny všechny párové porovnání kritérií, které 

tvoří matici S. Takto sestavená matice na základě provedených rozhodnutí zapsaných podle 

uvedeného postupu má pro sledovaná kritéria následující podobu: 

1 3 3 5 7 3 9

1/ 3 1 3 5 7 1/ 7 7

1/ 3 1/ 3 1 1/ 3 5 1/ 7 5

1/ 5 1/ 5 3 1 3 1/ 5 1/ 3

1/ 7 1/ 7 1/ 5 1/ 3 1 1/ 9 3

1/ 3 7 7 5 9 1 7

1/ 9 1/ 7 1/ 5 3 1/ 3 1/ 7 1

S

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

Nejprve byla sestavená matice posouzena z hlediska její míry konzistence. Tato byla 

analyzována pomocí indexu C. I. (Consistency Index). V programu MATLBAB byla 

stanovena hodnota tohoto indexu pro sestavenou Saatyho matici na 0,298. Pro matici o 

rozměru 7x7 je maximální hodnota tohoto indexu 1,34. Sestavenou Saatyho matici tedy lze 

považovat za konzistentní a je možné určit váhy jednotlivých kritérií.   

 

Tab. 3 Stanovení vah pomocí Saatyho metody 

 
 

Kritérium 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

odlitku 

Variabilita 

šířky stěn 

odliku 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

 

nn

j

ijs

1

1












 

 

3,64 1,66 0,75 0,59 0,33 3,39 0,33 

nn

j

ij

n

k

s

1

11












 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 

Váha 0,34 0,16 0,07 0,05 0,03 0,32 0,03 
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Výsledky Saatyho metody jsou zaznamenány v tab. 3. Princip stanovení vah jednotlivých 

kritérií pak vychází ze zápisu vztahu (1). Příklad výpočtu pro kritérium č. 1 lze zapsat tedy 

následujícím způsobem:     

                                                     

1

1

1

1 1

3,64
0,34

10,70

n n

ij

j

i

nn n

kj

k j

s

w

s



 

 
 
   

 
 
 



 

                                     (1) 

Zjištěná váha je určená na základě podílu geometrického průměru za dané kritérium a celkové 

sumy všech geometrických průměrů za všechna kritéria. Pomocí Saatyho metody byly jako 

výrazně nejdůležitější určeny kritéria č. 1 (složitost odlitku – 34%) a č. 6 (počet kusů – 32%). 

Ostatní kritéria lze vzhledem k těmto hodnotám považovat na základě této metody za méně 

významné.  

Saatyho metoda vychází z principů párového porovnání, ale má zcela zásadní přednost. 

Umožňuje provést hodnocení na základě binomického porovnání, ovšem hodnocení je 

diferencováno na dané stupnici. Nejedná se tedy pouze jen o určení, které ze dvou kritérií je 

významnější, ale jejich srovnání je vyjádřeno na definované stupnici. Tento aspekt může 

zásadně ovlivnit zjištěné výsledky. Hodnocení nevychází totiž jen z pouhé preference kritéria, 

ale jde o hodnocení citlivosti jejich vzájemného vztahu. Graficky jsou zjištěné výsledky vah 

pro jednotlivá kritéria pomocí Saatyho metody zobrazeny na obr. 2.  

   

Obr. 2 Stanovené váhy prostřednictvím Saatyho metody 
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5. POROVNÁNÍ VÝROBNÍCH ZAKÁZEK POMOCÍ METODY VZDÁLENOSTI OD 

FIKTIVNÍ VARIANTY 

Tato metoda vícekriteriálního rozhodování je založená na měření vzdálenosti jednotlivých 

variant a tzv. fiktivní varianty. Za fiktivní variantu pak můžeme považovat: 

- Nejlepší variantu (Hodnoty kritérií jsou ve všech případech nejlepší. Za ideální 

variantu pak můžeme označit takovou, u které můžeme identifikovat nejkratší 

vzdálenost od této fiktivní varianty). 

- Nejhorší variantu (Hodnoty kritérií jsou ve všech případech nejhorší. Ideální 

varianta pak bude taková, která bude od této fiktivní co nejvíce vzdálená.  

Stanovení vzdálenosti od fiktivní varianty je pak provedeno měřením euklidovské 

vzdálenosti. Tuto můžeme chápat jako vícerozměrné stanovení vzdáleností dvou bodů. Počet 

sledovaných kritérií pak určuje konečný počet rozměrů. Postup aplikace metody vzdálenosti 

od fiktivní varianty můžeme rozdělit do těchto kroků: 

A) Stanovení vah kritérií. 

B) Určení nejlepších hodnot pro jednotlivé varianty (zakázky). 

C) Určení nejhorších hodnot pro jednotlivé varianty (zakázky). 

D) Výpočet konkrétní vzdálenosti každé z variant (zakázek) od ideální varianty 

(zakázky), vztah (2). 

E) Stanovení pořadí variant (zakázek). 

 

(2) 

 

Jednotlivé proměnné ve vzorce (2) pak mají následující význam:  

vi  - váha, 

xij  - hodnota každého z kritérií z hlediska jednotlivých variant, 

x
*

i  - nejlepší důsledek vzhledem k i – tému kritériu, 

x
0

i  - nejhorší důsledek vzhledem k i – tému kritériu. 
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Tab. 4 Kritéria pro hodnocení vad odlitků a jejich hodnoty pro jednotlivé zakázky 

 

 

Kritéria 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

 Složitost 

odlitku 

Šířka 

stěn 

Variabilita 

šířky stěn 

Počet 

tepelných 

uzlů 

Lineární 

smršťování 

kovu 

Počet 

kusů 

Stupeň 

průtočnosti 

Z
ak

áz
k

a 

Z-1 420 10 121 5 25 17 0,10 

Z-2 512 5 98 7 7 6 0,25 

Z-3 576 16 160 8 18 27 0,31 

Z-4 729 9 79 12 12 7 0,36 

Z-5 648 8 165 20 11 5 0,28 

Z-6 270 12 87 6 8 15 0,41 

Z-7 392 4 101 7 17 18 0,20 

 

Barevné označení variant: 

  nejlepší hodnota kritéria 

 nejhorší hodnota kritéria 

 

Pro posouzení všech sedmi sledovaných druhů zakázek na výrobu odlitků budou použity 

definovaná vstupní data, která vycházejí ze všech relevantních kritérií (tab. 4). Barevně jsou 

odlišeny nejlepší a nejhorší hodnoty pro každé monitorované kritérium. Stanovení těchto 

hodnot je pro aplikaci metody vzdálenosti od fiktivní varianty významné. Vzdálenost od 

fiktivní varianty, podle jejíž hodnoty budou zakázky posuzovány, bude určeno pomocí vztahu 

(2). Obecně lze říci, že celková hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je své podstatě 

tvořená sumou jednotlivých dílčích odchylek od ideální hodnoty daného kritéria. Zakázka, u 

které bude tato celková vzdálenost od fiktivní varianty nejkratší, je pak nejlepší. Vzhledem 

k tomu, že metoda vzdálenosti od fiktivní varianty umožňuje zohledňovat jednotlivé rozdíly 

v hodnotách konkrétních kritérií, může také nastat situace, že jako nejlepší bude celkově 

identifikována varianta, která není v žádném ze sledovaných kritérií nejlepší. 

Metoda vzdálenosti od fiktivní varianty využívá hodnoty vah pro sledovaná kritéria. Jako 

váhy pro sedm definovaných kritérií, které ovlivňují vznik vady odlitků, budou využity již 

zjištěné hodnoty vah (tab. 5).       
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Tab. 5 Zjištěné váhy jednotlivých kritérií 

Kritérium 

Váha 

(0-1) 

K1 Složitost odlitku 0,24 

K2 Šířka stěny odlitku 0,16 

K3 Variabilita tloušťky stěn odliku 0,13 

K4 Počet tepelných uzlů 0,09 

K5 Lineární smršťování kovu 0,06 

K6 Počet kusů 0,23 

K7 Stupeň průtočnosti 0,09 

 

Formálně můžeme postup řešení metody vzdálenosti od fiktivní varianty zapsat v podobě 

tab. 6. K1 – K7 představují jednotlivá hodnotící kritéria. Z-1 až Z-7 jsou analyzované výrobní 

zakázky na výrobu odlitků. Ve sloupci Vi jsou uvedeny váhy jednotlivých kritérií. Ve sloupci 

označeném xi
* 

jsou zapsány nejlepší hodnoty pro každé konkrétní kritérium a ve sloupci xi
0
 

pak hodnoty nejhorší. Jednotlivé dílčí odchylky od fiktivní varianty jsou pak stanoveny dle 

vztahu (2).  

 

Tab. 6 Určení vzdálenosti od fiktivní varianty 

 vi xi
* 

xi
0 

Z-1  Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 

K1 0,24 270 729 0,026 0,067 0,107 0,240 0,198 0 0,017 

K2 0,16 16 4 0,040 0,147 0 0,054 0,071 0,018 0,160 

K3 0,13 79 165 0,031 0,006 0,115 0 0,130 0,001 0,008 

K4 0,09 5 20 0 0,002 0,004 0,019 0,090 0,0004 0,002 

K5 0,06 7 25 0,050 0 0,022 0,005 0,003 0,0002 0,018 

K6 0,23 27 5 0,043 0,209 0 0,190 0,230 0,088 0,038 

K7 0,09 0,10 0,41 0 0,021 0,041 0,063 0,030 0,090 0,009 

   ∑ 0,191 0,452 0,289 0,571 0,752 0,178 0,252 

   Dj 0,437 0,672 0,537 0,756 0,867 0,444 0,502 

Konečné pořadí zakázek 1. 5. 4. 6. 7. 2. 3. 
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Příklad výpočtu pro kritérium č. 1 (složitost odlitku) pro všechny hodnocené výrobní zakázky 

pak můžeme zapsat následujícím způsobem: 

 

2

2

2

2

2

270 420
1 1 0,24 0,026

270 729

270 512
1 2 0,24 0,067

270 729

270 576
1 3 0,24 0,107

270 729

270 729
1 4 0,24 0,240

270 729

270 648
1 5 0,24 0,163

270 729

1 6 0,24

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

2

2

270 270
0

270 729

270 392
1 7 0,24 0,017

270 729
K Z

 
  

 

 
    

 

 

                                                                  

 

Schéma výpočtu vychází ze vztahu (2). Výpočet je realizovaný po částech. Nejprve jsou 

stanoveny hodnoty jednotlivých odchylek. Tyto jsou následně sečteny a odmocněny. Vše je 

dáno zápisem vzorce (2). Konečná hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je pak v tab. 6. 

zapsána v řádku Dj. Výpočet dílčích odchylek pro kritérium K2 (Šířka stěny odlitku) lze pro 

uvedené výrobní zakázky zapsat takto: 

2

2

2

2

2

2

16 10
2 1 0,16 0,040

16 4

16 5
2 2 0,16 0,134

16 4

16 16
2 3 0,16 0

16 4

16 9
2 4 0,16 0,054

16 4

16 8
2 5 0,16 0,071

16 4

16 12
2 6 0,16 0,018

16 4

2 7 0,1

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

K Z

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

2
16 4

6 0,160
16 4
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Výsledky jsou opět zapsány v příslušené části tab. 6. Suma dílčích odchylek pro jednotlivé 

zakázky je pak odmocněna a je stanovena konkrétní vzdálenost od fiktivní varianty pro danou 

zakázku. Výpočet pro zakázku Z1 vycházející z dílčích odchylek uvedených v tab. 6 lze pak 

zapsat následujícím způsobem:  

(0,026 0,040 0,031 0 0,050 0,043 01

0,1911

0, 4371

DZ

DZ

DZ

      




 

Podle takto zjištěných vzdáleností od fiktivní varianty jsou všechny výrobní zakázky seřazeny 

od nejlepších po nejhorší. Stanovená hodnota vzdálenosti od fiktivní varianty je zobrazena 

v tab. 6 v řádku Dj. Graficky jsou pak tyto hodnoty zobrazeny na obr. 3.  

 

 

Obr. 3 Zjištěné hodnoty vzdálenosti od fiktivní varianty pro dané zakázky 

Jako nejlepší je pak ta varianta (zakázka) u které je vypočtená hodnota vzdálenosti od fiktivní 

varianty nejmenší. Pořadí sledovaných zakázek pak můžeme přehledně zapsat ve formě tab. 7.   
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Tab. 7 Zjištěné pořadí sledovaných zakázek na výrobu odlitků 

Pořadí Zakázka Celková hodnota 

1. Z-1 0,437 

2. Z-6 0,444 

3. Z-7 0,502 

4. Z-3 0,537 

5. Z-2 0,672 

6. Z-4 0,756 

7. Z-5 0,867 

 

Výrazně nejlepší jsou na základě provedeného hodnocení zakázky č. 1 a č. 6. Jejich hodnota 

vzdálenosti od fiktivní varianty je velmi podobná. Tyto zakázky lze hodnotit jako velmi 

srovnatelné. Druhou skupinou mohou tvořit zakázky č. 7, 3, 2, které se umístily na dalších 

místech. Zbývající dvě zakázky (č. 4, 5) jsou pak dle posuzované hodnoty výrazně horší. 

Zakázka Z5 je dokonce dle jištěné hodnoty více než dvojnásobně horší oproti Z6, která je na 

prvním místě. Riziko vzniku vadného odlitku je tedy v případě těchto dvou zakázek zásadně 

větší. Zjištěné vzdálenosti od fiktivní varianty pro jednotlivé zakázky (odlitky) je možné 

převést snadno na procenta. Tento číselný formát může být pro běžného hodnotitele 

uživatelsky příjemnější. Na výsledcích hodnocení se pak přirozeně nic měnit nebude.   
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6. MODEL HODNOCENÍ RIZIKOVOSTI SLÉVÁRENSKÝCH ZAKÁZEK 

Provedený výzkum a aplikace uvedených metod potvrdily, jejich využitelnost při hodnocení 

rizikovosti vzniku neshodných odlitků. Před definováním návrhu modelu je vhodné provést 

stručnou sumarizaci provedeného výzkumu a identifikovat zjištěná specifika. Toto můžeme 

realizovat v rovině odpovědí na následující otázky:  

a) Je možné využít metody vícekriteriální rozhodování pro hodnocení rizika vzniku vad u 

slévárenské výroby? 

b) Je možné využít všechny aplikované metody? 

c) Je možné využít metody pro stanovení vah pro hodnotící kritéria? 

d) Je možné založit hodnocení na navrženém systému sedmi sledovaných kritérií?  

 

Odpovědi na tyto dotazy můžeme shrnout do následujícího hodnocení: 

a) Je možné využít metody vícekriteriální rozhodování pro hodnocení rizika vzniku vad u 

slévárenské výroby? 

Na základě realizovaného výzkumu a konkrétní aplikace uvedených metod se lze domnívat, 

že tyto nástroje je možné použít pro hodnocení rizikovosti vzniku vad. V případě každé 

z aplikovaných metod byly v rámci její aplikace také následně uvedeny její konkrétní 

specifika. Každá z aplikovaných metod vyžaduje od řešitele jiný přístup, ale také je odlišně 

výpočetně náročná. Aplikované nástroje vícekriteriálního rozhodování mají také odlišný 

charakter zjištěných výsledků a s tím související vypovídací schopnost. Jako příklad lze uvést 

metodu váženého pořadí, která do hodnocení zahrnuje pouze stanovené pořadí jednotlivých 

hodnot kritérií. Již ale není schopna zohlednit rozdíly mezi hodnotami jednotlivých kritérií. 

Metoda tedy kvantifikuje pouze to, zda je daná varianta na prvním, druhém třetím místě, ale 

již není schopna do hodnocení zahrnout konkrétní rozdíly. Obdobná specifika je možné 

identifikovat také u ostatních metod. V rámci provedeného výzkumu byly aplikovaný čtyři 

nástroje pro vícekriteriální rozhodování a čtyři pro určení vah. Z hlediska uvedených rozdílů 

mezi jednotlivými nástroji nebude patrně asi možné využít syntézu všech přístupů. Především 

pokud se bude jednat o návrh modelu pro operativní porovnání, který by měl sloužit v denní 

praxi. Proto bude nutné vytvořit (vybrat) nejlepší možnou variantu pro hodnocení rizikovosti 

ve slévárenské výrobě.    

b) Je možné využít všechny aplikované metody? 

Na základě provedeného výzkumu lze říci, že pro hodnocení je možné využít všechny 

aplikované nástroje. Uvedené metody nebude patrně technicky možné použít všechny 

současně. Pro detailní pohled na možné dlouhodobé využití aplikovaných metod můžeme 
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stručně shrnout zjištěné aplikační zkušenosti v podobě tab. 8. Čtyři aplikované metody 

vícekriteriálního rozhodování jsou vyhodnoceny z hlediska těchto atributů: 

- Je možné určit pořadí jednotlivých variant (ano / ne) 

- Je možné kvantifikovat rozdíly v hodnotách kritérií (ano / ne) 

- Jaká je algoritmická (výpočetní) náročnost metody (malá/střední/velká) 

- Jaká je uživatelská náročnost (malá/střední/velká)  

Tab. 8 Aplikační využitelnost 

 

Metoda 

vzdálenosti 

 od fiktivní 

varianty 

Metoda 

váženého 

 pořadí 

Analyticko 

hierarchický 

proces 

Metoda 

konjunktivní a 

konjunktivní 

Je možné 

určit pořadí 

variant 

ANO ANO ANO NE * 

Je možné 

kvantifikovat 

rozdíly 

v hodnotách 

kritérií 

ANO NE NE * * NE 

Náročnost 

algoritmická 

 

Malá Malá Velká Střední 

Náročnost 

uživatelská 

Malá Malá Velká Střední 

 

* Princip metody je založen na určení ideální varianty. Pořadí dalších variant by bylo možné 

stanovit sekundární úpravou aspiračních úrovní. 

 

** Rozdíly v hodnotách jsou reprezentovány danou stupnicí významnosti. Nejedná se tedy o 

komparaci vstupních hodnot, ale porovnání zástupných veličin přidělených dle dané stupnice. 

 

Závěry jsou zobrazeny v rámci tab. 8. Pro hodnocení rizikovosti vzniku vadného odlitku je 

vhodné, aby bylo možné současně určit pořadí více výrobních zakázek. Současně je nutné, 

aby bylo možné do hodnocení zahrnout konkrétní rozdíly mezi jednotlivými kritérii. 

Provedený průzkum ukázal, že jako nejlepší může být také určená varianta, která nemá ve 

všech kritériích nejlepší hodnoty. Tato varianta může pak mít ale v řadě kritérií jen velmi 

malou odchylku od ideální hodnoty. V konečném hodnocení, kdy budou matematicky 

posouzena všechna kritéria, může být ale nejlepší. Má-li být navržený postup operativně 

používán, je také nutné, aby byl výpočetně nenáročný. Toto lze částečně zajistit vytvoření 
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elektronické aplikace. Některé metody vícekriteriálního rozhodování, budou ale vždy určitou 

míru algoritmické náročnosti obsahovat. Toto je také nutné zmínit při návrhu řešení. 

Posledním aspektem je náročnost uživatelská. Tato se může týkat nutných znalostí pro 

využívání daného nástroje, popřípadě náročnosti při vyhodnocování zjištěných výsledků. 

Aplikované nástroje vícekriteriálního rozhodování mají opět v tomto aspektu odlišné 

vlastnosti. Pokud bude vytvořený nástroj využíván v operativních podmínkách širším 

spektrem pracovníků, je nutné, aby byla uživatelská náročnost nízká.    

Na základě výsledků uvedených v tab. 8 je pro další využití velmi vhodná metoda vzdálenosti 

od fiktivní varianty. Umožňuje určit pořadí jednotlivých variant, současně kvantifikuje 

rozdíly mezi hodnotami jednotlivých kritérií. Jde o nástroj, který pokud bude využíván 

v elektronické podobě, je výpočetně i algoritmicky velmi nenáročný. Metoda váženého pořadí 

má podobné atributy, ale zásadní nevýhodu v tom, že neumožňuje zohlednit konkrétní rozdíly 

mezi hodnotami jednotlivých kritérií. Analyticko-hierarchický proces nabízí sofistikovaný 

systém hodnocení, který bude patrně pro potřeby operativního hodnocení náročný. Stejně jako 

metody konjunktivní a disjunktivní.   

 

c) Je možné využít aplikované metody pro stanovení vah pro kritéria ovlivňující výskyt 

neshodných odlitků 

V rámci realizovaného výzkumu byly aplikovány čtyři metody na stanovení vah pro 

sledovaná kritéria. V obecné rovině lze říci, že využít je možné všechny aplikované metody. 

V rámci tab. 40 jsou uvedeny základní zjištěné charakteristiky. Tyto můžeme shrnout do 

následujícího výčtu:  

- Intuitivní charakter přidělování vah (ano / částečně / ne) 

- Vzájemná komparace kritérií (ano / ne) 

- Hodnocení stupně odlišnosti (ano / ne) 

- Algoritmická a technická náročnost (malá / střední / velká) 

Pro dlouhodobou aplikaci je vhodné, aby využívaná metoda měla minimální složku tzv. 

intuitivního přidělování vah. Toto bude klíčové v případě, že do hodnocení bude zařazeno 

výrazně větší množství kritérií. V tomto případě by pak takto stanovené váhy měly patrně 

nízkou vypovídací hodnotu. Pro nalezení vhodného řešení je také vhodné, aby byla jednotlivá 

kritéria mezi sebou porovnávána. Toto často usnadní proces stanovení vah, zejména tam, kde 

jsou pocitové rozdíly mezi kritérii velmi malé. Pokud bude metoda využívat vzájemného 

porovnání kritérií, může být aplikován postup, kdy síla preference daného kritéria může být 
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vyjádřena na určité stupnici. Posledním důležitým faktorem je algoritmická a technická 

náročnost dané metody. Stejně jako v případě metod vícekriteriálního rozhodování, bude 

příznivé, pokud využívaná metoda bude uživatelsky nenáročná. Lze předpokládat, že při 

operativním porovnání bude vše využíváno pracovníky, kteří budou mít v dané oblasti 

minimální znalosti. Tab. 9 ukazuje zjištěné charakteristiky aplikovaných metod, na základě 

provedeného výzkumu.  

Tab. 9 Aplikační využitelnost 

 Bodovací Postupného 

rozvrhu 

Párového  

porovnání 

Saatyho 

metoda 

Intuitivní charakter přidělování vah  ano ano částečně částečně 

Vzájemná komparace kritérií ne ne ano ano 

Hodnocení stupně odlišnosti ne ne částečně * ano 

Algoritmická a technická náročnost malá malá střední velká 

 

* odlišnost je hodnocena pouze na binomickém (0,1) principu (které kritérium je důležitější) 

 

Na základě uvedených předpokladů a zjištěných hodnocení se jeví jako vhodný nástroj 

Saatyho metoda. Její nevýhodou je poměrně vysoká algoritmická náročnost, uvážíme-li že by 

ji využíval neškolený pracovník. Toto lze ale minimalizovat pokud by metoda byla 

zpracována ve formě uživatelsky přívětivé aplikace.    

 

d) Je možné založit hodnocení na navrženém systému sedmi sledovaných kritérií?  

V rámci provedeného výzkumu bylo pro porovnání jednotlivých výrobních zakázek použito 

těchto sedm kritérií: 

- Složitost odlitku 

- Šířka stěn 

- Variabilita šířky stěn 

- Počet tepelných uzlů 

- Lineární smršťování 

- Počet kusů 

- Stupeň průtočnosti 

Tato byla vybrána z většího souboru kritérií, která jsou opakovaně využívána. Kritéria jsou 

klíčová při hodnocení možného vzniku vad u odlitků. Z dlouhodobého hlediska je možné 

tento soubor kritérií využívat, což prokázal provedený výzkum. Hodnoty kritérií bude vždy 
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možné snadno určit a dále zpracovat. V případě požadavků na rozšíření počtu a druhu kritérií 

je možné jejich soubor modifikovat.   

Návrh modelu pro hodnocení rizika vzniku neshodných výrobků lze rozdělit do dvou oblastí. 

První se bude týkat nastavení významu vah jednotlivých kritérií. Pro testovací verzi modelu 

hodnocení budou využita aplikovaná kritéria v rámci provedeného výzkumu. Jde tedy o 

následující parametry:    

- Složitost odlitku 

- Šířka stěn 

- Variabilita šířky stěn 

- Počet tepelných uzlů 

- Lineární smršťování 

- Počet kusů 

- Stupeň průtočnosti 

Jak ukázal provedený výzkum, uvedený soubor kritérií velmi dobře kvantifikuje aspekty 

daného problému. Současně byla tato kritéria definována na základě provedené analýzy 

neshodných odlitků ve sledované firmě. Návrh modelu pro hodnocení můžeme rozdělit do 

dvou etap. V prvé etapě můžeme definovat obecný hodnotící model, který je použitelný 

také neautomatizované podobě. Model byl pracovně nazván 7-1000 podle počtu hodnocených 

kritérií a maximálního počtu bodů hodnotících riziko.      

Tab. 10 Princip hodnocení modelu 7-1000 

Číslo Název Veličina Maximální 

počet bodů 

Kritérium - 1 Složitost odlitku 1-1000 240 

Kritérium - 2 Šířka stěn odlitku  mm 160 

Kritérium - 3 Variabilita tloušťky stěn odliku % 130 

Kritérium - 4 Počet tepelných uzlů ks 90 

Kritérium - 5 Lineární smršťování kovu % 60 

Kritérium - 6 Počet kusů ks 230 

Kritérium - 7 Stupeň průtočnosti 0-1 90 

∑  1000 

 

Tab. 10 zobrazuje základní princip hodnocení. Toto bude založeno na sedmi definovaných 

kritériích. Pro každé kritérium je pak stanoven adekvátní interval alokovaných bodů. Tato 
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hodnota je stanovená na základě určených vah pomocí čtyř aplikovaných metod. Hodnoty 

bodů pak představují konečné váhy jednotlivých kritérií, které jsou vynásobeny hodnotou sto. 

Počet bodů tedy představuje míru rizika. Rostoucí hodnota pak znamená vyšší míru rizika 

vzniku neshodného odlitku. Jednotlivá kritéria budou bodově ohodnoceny, podle příslušné 

stupnice. Příklad pro kritérium K1 je uveden v rámci tab. 11.  

Tab. 11 Bodová stupnice hodnocení kritéria K1 – složitost odlitku 

K1  -  Složitost odlitku Stanovená hodnota Bodová stupnice 

Extrémní – vysoké riziko vzniku vad 801-1000 193 - 240 

Vysoká – častý výskyt vad 601-800 145 - 192 

Střední – střední riziko 401-600 97 - 144 

Malá - malé riziko 201-400 49 - 96 

Velmi malá  - minimální riziko vzniku vady 0-200 0 - 48 

 

Hodnota daného kritéria bude stanovena stejným způsobem jako v rámci realizovaného 

výzkumu (součinem výsledků tří faktorů). Na základě stanovené hodnoty bude tato 

přepočtena na adekvátní počet bodů. V rámci tab. 11 jsou uvedeny základní intervaly 

hodnocení. Při vkládání dat do softwarové aplikace bude toto přepočteno automaticky. 

Stejným principem budou bodově ohodnocena všechna další kritéria. Výsledný počet bodů 

pak představuje celkovou míru rizika vzniku vadného odlitku. Tento koncept hodnocení bude 

zpracován prostřednictvím softwarové aplikace a bude tvořit jednu složku hodnocení. 

Vytvořená aplikace bude využívat tyto tři základní nástroje: 

- Vytvořený model hodnocení 7-1000 

- Saatyho metoda pro stanovení vah kritérií 

- Modifikovaná metoda vzdálenosti od fiktivní varianty 

Aplikace umožňuje operativní vyhodnocení rizikovosti slévárenských zakázek z pohledu 

vzniku možné vady odlitku.  
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Tab. 12 Vyhodnocení rizikovosti vzniku vady odlitku pro vybranou zakázku 

Číslo Název Veličina Hodnota Body 

Kritérium - 1 Složitost odlitku 1-1000 512 122 

Kritérium - 2 Šířka stěn odlitku  mm 5 130 

Kritérium - 3 Variabilita šířky stěn odliku % 91 70 

Kritérium - 4 Počet tepelných uzlů ks 3 20 

Kritérium - 5 Lineární smršťování kovu % 13 32 

Kritérium - 6 Počet kusů ks 14 115 

Kritérium - 7 Stupeň průtočnosti 0-1 0,11 18 

  ∑ 507 

 

Tab. 12 zobrazuje vyhodnocení vybrané slévárenské zakázky prostřednictvím navrženého 

modelu. U každého kritéria je uvedená konkrétní hodnota a body označující rizikovost. 

V posledním řádku tabulky je celkový součet přidělených bodů. S hodnotou 507 se tedy 

uvedená zakázka nachází přibližně v polovině maximální rizikovosti. Na základě 

analyzovaných dat byly navrženy skupiny rizikovosti (tab. 13). Každá skupina je pak 

charakterizována příslušným intervalem bodů. V případě potřeby je možné jednotlivé skupiny 

rizika rozpracovat do detailnější podoby. Rostoucí množství bodů přirozeně znamená vyšší 

míru rizika vzniku vadného odlitku. Podle uvedené stupnice je tedy možné jednotlivé výrobní 

zakázky klasifikovat do jednotlivých skupin. Navržený model hodnocení je možné využívat 

v ruční nebo elektronické podobě. Pro jednotlivé skupiny rizika jak jsou uvedeny v rámci tab. 

13 je poté možné, nastavovat různé míry přirozené zmetkovitosti. Toto může zásadně ovlivnit 

přesnost při stanování konečné ceny. Kvantifikace míry rizika vzniku vadného odlitku může 

být pak využívána při jednání se zákazníkem.    

Tab. 13 Skupiny rizika vzniku vad 

  Bodový interval 

Skupina A 751-1000 

Skupina B 501-750 

Skupina C 251-500 

Skupina D 0-250 

 

Pro potřeby operativního využití byla na základě výsledků provedeného výzkumu vytvořená 

softwarová aplikace. Tato byla naprogramována v prostředí Visual Basic pro podmínky 

provozování v MS Excel. Tato verze aplikace byla určena jako pilotní. Na základě této 
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funkční aplikace bude vytvořená sdílená programová verze v prostředí informačního systému 

K2.  

Grafická podoba aplikace je zobrazená na obr. 4. Aplikace umožňuje automatické výpočetní 

operace pro všechny aplikované metody. Funkčnost aplikace můžeme rozdělit do tří 

základních rovin. V rámci vytvořené aplikace je možné využívat tyto principy: Saatyho 

metodu, modifikovanou variantu metody vzdálenosti od fiktivní varianty a vytvořený model 

hodnocení 7-1000. Saatyho metoda je součástí obr. 4. Uživatel provede porovnání všech 

relevantních kritérií na definované stupnici. Aplikace umožňuje výběr vhodné varianty 

v každém políčku, které představuje konkrétní rozhodnutí. Uživatel zapisuje své výsledky 

rozhodnutí do části matice nad diagonálou. Převrácené hodnoty jsou následně automaticky 

zapsány do protilehlé polohy pod diagonálou. Vše vychází z principu Saatyho metody jak 

byla aplikována v rámci provedeného výzkumu. Na základě provedených rozhodnutí je 

automaticky proveden výpočet vah, jak ukazuje obr. 4. Zjištěné váhy jsou následně graficky 

zobrazeny v rámci automaticky vytvořeného grafu. Uživatel může provádět hodnocení 

opakovaně a výsledky ukládat do připravené knihovny. Současně je možné také velmi snadno 

obměňovat hodnocená kritéria. Hodnoty vah stanovené pomocí Saatyho metody touto 

elektronickou aplikací jsou následně využívány v rámci metody vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Tato porovnává rizikovost daných druhů odlitků.   
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Obr. 4 Softwarová aplikace v prostředí MS-EXCEL 

 

Druhá aplikační část se týká operativního porovnání jednotlivých druhů odlitků z hlediska 

možného vzniku vad. Zde je využitá modifikovaná metoda vzdálenosti od fiktivní varianty a 

navržený model hodnocení 7-1000. V prvním kroku uživatel vloží vstupní hodnoty pro sedm 

sledovaných kritérií. Kritéria jsou opět stejná jako v případě definovaného modelu. Aplikace 

následně stanoví porovnání variant pomocí metody vzdálenosti od fiktivní varianty.     
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Zjištěná vzdálenost pomocí vztahu (3) bude upravena vynásobením konstantou 1000. Pomocí 

této jednoduché úpravy pouze usnadníme interpretaci zjištěných výsledků (vztah 4).  

Zjištěná vzdálenost od fiktivní varianty bude následně také vyhodnocená formou procent. Pro 

všechny porovnávané varianty bude sečtena jejich dílčí vzdálenost. Na základě této sumy, 

budou určeny procentuální podíly pro každou sledovanou variantu. V rámci vytvořené 

aplikace je možné současně porovnávat čtyři druhy odlitků. Metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty využívá pro hodnocení váhy stanovené Saatyho metodou. Na základě vložených 

vstupních dat umožnuje aplikace rovněž provést hodnocení pomocí vytvořeného modelu 7-

1000. Tento vychází z definovaných principů a je založen na využití vah, stanovaných 

pomocí aplikovaných metod. Po vložení vstupních dat aplikace automaticky zobrazí zjištěné 

body rizika. V rámci aplikace jsou graficky zobrazovány výsledky obou hodnotících metod ve 

formě grafů. Všechny výsledky je možné spolu s dalším komentářem k dané zakázce ukládat 

do vytvořené knihovny (databáze). Uživatel tedy může velmi snadno porovnat poptávané 

druhy odlitků a pomocí bodů rizika vyhodnotit potenciální rizikovost dané zakázky. Pro 

jednotlivé skupiny je možné nastavovat vhodné hladiny přirozené míry zmetkovitosti, která 

bude zahrnuta do navrhované ceny. Vytvořená aplikace je pro uživatele nenáročná na obsluhu 

a umožnuje okamžité vyhodnocení aktuálních dat. Aplikace umožňuje současně 

vyhodnocovat čtyři druhy poptávaných odlitků. Výsledky je možné archivovat v připravené 

knihovně, což umožňuje zpětně analyzovat zpracovaná data. Vytvořená aplikace umožňuje 

využití v provozních podmínkách pro potřeby operativního hodnocení.   
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7. ZÁVĚR 

Výroba odlitků je náročný proces, který je ovlivňován velkým množstvím faktorů. Odstranění 

vzniku vadných odlitků, není možné ani při využívání nejmodernějších technologií. Vady 

odlitků jsou vysoce negativní, avšak jejich vznik nebude možné nikdy zcela eliminovat. 

Příčiny vzniku vadného odlitku mohou mít charakter metalurgický, technologický, ale rovněž 

mohou být determinovány lidským faktorem. Důsledky vad mohou mít rovněž široké 

spektrum dopadů. Může se jednat o nevýznamné zhoršení vizuálních parametrů odlitků, 

omezení funkce výrobku, popřípadě jeho úplné vyřazení. Zvyšování kvality slévárenské 

výroby je možné jen pokud budeme vady správně identifikovat a aplikovat nástroje, které 

umožní těmto vadám předcházet. Efektivní diagnostika vad odlitků je zásadní při zvyšování 

kvality výroby. Množství neshodných výrobků může ovlivňovat nákladové parametry výroby. 

Význam produkovaných neshodných odlitků výrazně stoupá v případě, kdy se jedná o malé 

objemy výroby. U těchto zakázek může vysoká četnost výskytu vad, znamenat ztrátovost 

dané zakázky.              

V rámci realizovaného výzkumu byly aplikovány matematické nástroje pro oblast hodnocení 

rizika vzniku vadných odlitků. Pro hodnocení bylo využito sedm kritérií, které patří 

z dlouhodobého hlediska mezi nejvýznamnější. Aplikovány byly jak nástroje vícekriteriálního 

rozhodování, ale také nástroje na stanovení vah jednotlivých kritérií. Na základě provedeného 

výzkumu se jednoznačně potvrdilo, že využití těchto nástrojů v průmyslových podmínkách je 

pro daný typ problému vhodné. Aplikované nástroje jednoznačně umožňují syntetizovat 

všechna sladovaná kritéria a zjištěné hodnocení transformovat do jediného ukazatele. 

Současně se ale potvrdilo, že aplikované nástroje mají odlišnou algoritmickou náročnost, ale 

také generují výsledky s odlišnou citlivostí. 

Pro průmyslové použití byl vytvořen model 7-1000. Model je založen na sedmi-kriteriálním 

hodnocení a alokaci 1000 bodů. Tyto body pak představují míru rizika vzniku vadného 

odlitku. Každému z hodnocených kritérií bylo přiřazeno adekvátním množství bodů pomocí 

aplikovaných metod na stanovení vah. V tomto případě jde tedy o maximální hodnotu. Pro 

každou výrobní zakázku, která bude poptávána bude tedy stanoveno konkrétní množství bodů 

rizika pro každé kritérium. Suma těchto bodů pak představuje míru rizika vzniku vadného 

odlitku. Vytvořený model je možné využívat v ruční nebo elektronické podobě. V rámci 

vytvořené aplikace v prostředí MS-EXCEL je možné tento model velmi snadno používat. 

Součásti této aplikace je také využití Saatyho metody a modifikované vzdálenosti od fiktivní 

varianty. Vytvořená aplikace umožňuje automaticky zpracovávat vložené informace a nabízí 

okamžité podklady pro rozhodování. Součástí je také připravená databáze, v rámci které je 



35 

 

možné ukládat zjištěné hodnocení a zpětně je analyzovat. Aplikace také umožňuje vizualizaci 

zjištěných výsledků ve formě předdefinovaných grafů. V současné době je aplikace využívána 

ve sledované firmě a jsou jejím prostřednictvím hodnoceny malosériové zakázky.  

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování umožňuje jednoduchým způsobem 

vyhodnocovat kategoriálně odlišné parametry. Aplikace těchto metod v oblasti slévárenské 

výroby se jeví jako velmi vhodná varianta snižující míru nejistoty při stanovení rizika vzniku 

neshodných výrobků. Složitost technologie slévárenských procesů bude vždy přinášet také 

produkci neshodných výrobků, i při využití všech moderních technologií a systémů řízení 

kvality. Navržený postup by měl umožnit kvantifikovat toto riziko a následně jej 

zakomponovat do ceny poptávané výrobní zakázky.   
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