
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra slévárenství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝVOJ METODY SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ 
PŘÍPRAVY FORMOVACÍCH SMĚSÍ A JEJÍ 

VYUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ 
 
 
 

Disertační práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijní program: Metalurgie 
Studijní obor: Metalurgická technologie 
Školitel:   Doc. Ing. Václav Kafka, CSc. 
Doktorand:  Ing. Veronika Nykodýmová 
 
 
 
 
 

Ostrava   2011 



 

Děkuji svému školiteli doc. Ing. Václavu Kafkovi, CSc. Za cenné rady a připomínky, které 
přispěly k řešení tématu a k vypracování disertační práce. Dále děkuji pracovníkům 
sléváren za pomoc při provozních měřeních a při řešení předložené disertační práce. 



Anotace 

Předkládaná disertační práce shrnuje výsledky a poznatky získané v průběhu 
doktorského studia. Práce je zaměřena na problematiku stanovení nákladů na přípravu 
formovacích směsí (bentonitové, samotvrdnoucí a chemicky tvrzené formovací směsi) a 
jejich následné řízení v podmínkách českých sléváren. 

Disertační práce je rozdělená na část teoretickou, která mimo jiné obsahuje analýzu 
dostupných poznatků týkajících se přístupů ke stanovování nákladové náročnosti 
jednotlivých fází výroby odlitků a jejich kritické zhodnocení. V praktické části jsou 
uvedeny cíle disertační práce, vyvinutí metodiky pro stanovení nákladů přípravy 
formovacích směsí, získané výsledky a jejich diskuse. 

Cílem disertační práce je: 
- vyvinutí metodiky stanovení nákladů přípravy formovacích směsí metodou NVN.  

- provozní ověření této metodiky ve vybraných slévárnách.  

- vytvoření vhodné počítačové podpory (v aplikaci Excel) navrženého nákladového 
modelu.  

- úvodní posouzení využití získaných výsledků k nákladové redukci. 

První část disertační práce je věnována vyvinutí metodiky pro stanovení nákladů na 
přípravu formovacích směsí. Nejprve jsou uvedeny teoretické možnosti přípravy 
formovacích směsí. 

Na základě těchto podnětů byla provedena analýza výrobního postupu přípravy 
formovacích směsí. Nejprve byl stanoven rozsah sledovaných nákladů. Za první (vstupní) 
krajní mez byl určen nákup nových surovin (včetně nákladů na jejich dopravu do 
slévárny). Za druhou krajní mez pak výstup připravené formovací směsi z mísiče. Dále 
bylo definováno jedenáct hlavních výrobních fází. V dalším kroku následovalo stanovení 
dílčích podfází a příslušných kalkulačních jednic. 

 Na základě provedené analýzy byl sestaven nákladový model přípravy formovacích 
směsí. Výsledkem sestaveného nákladového modelu přípravy formovacích směsí je 
podrobné nákladové ohodnocení daných výrobních fází. Nákladové ohodnocení vycházelo 
z přesného popisu pracovních operací v konkrétní výrobní fázi přípravy formovacích 
směsí. Následně s pomocí cen a nákladových sazeb byly stanoveny neúplné vlastní 
náklady (NVN) přípravy formovacích směsí. 

Neúplné vlastní náklady byly definovány podle známých přístupů, jako náklady 
zahrnující hlavní přímé náklady používaného výrobního způsobu přípravy formovacích 
směsí, které jsou přímo stanovitelné a jejichž vynakládání může osádka nebo vedení 
příslušného střediska přímo ovlivnit. 

Takto definované NVN výrobních fází a přípravy formovacích směsí jako celku byly 
rozděleny na variabilní a fixní náklady. Dále bylo provedeno rozčlenění podle vlivu 
vyráběného sortimentu a „konkrétního vybavení slévárny“.  

Posledním krokem -  pro průmyslovou praxi však zásadní - bylo převedení 
nákladového modelu do aplikace Excel. Důvodem převedení byla snaha o vytvoření 
uceleného systému pro komplexní a jednoduché stanovení nákladů na přípravu 
formovacích směsí ve slévárnách. Vytvořením programu dochází k ulehčení a zásadnímu 
urychlení zdlouhavého provádění jednotlivých výpočtů nutných ke stanovení nákladů. 

Druhá část práce se pak zabývá hodnocením získaných NVN přípravy formovacích 
směsí v provozních podmínkách osmi českých sléváren. 

Ke stanovení všech nákladových charakteristik dle výše popsaného nákladového 
modelu bylo nutné zadat číselné informace do 383 vstupních tabulek - dotazníků. Následně 



se automaticky s pomocí aplikace Excel vyplnila data do návazných nákladových tabulek. 
Je třeba připomenout, že uvedené počty tabulek vycházejí z univerzálního přístupu k řešení 
nákladového modelu. Při praktickém použití v konkrétní slévárně a formovací směsi bude 
těchto dat výrazně méně. Výsledná nákladová tabulka pro posuzované formovací směsi 
byla vytvořena (podle počtu šetřených směsí) 54 krát.  

Takto získané výsledky byly hodnoceny nejprve jako celek. Tedy zjištění že NVN na 
přípravu všech posuzovaných 23 formovacích směsí se pohybují v rozmezí od 65 Kč/t do 
11 806 Kč/t. Podobně byly hodnoceny jednotlivé skupiny formovacích směsí (bentonitové, 
samotvrdnoucí a chemicky tvrzené formovací směsi. Zaměření dalšího posuzování bylo na 
dílčí fáze, tzn. na hodnocení nákladů na ostřivo, pojivo a přísady, náklady na míchání. 

Jedním z přínosů pro slévárny, kde byl model ověřován, je porovnání zjištěné 
nákladovosti směsí s plánem (standardem) nebo s výsledky za jiné časové období. 

Hlavní význam práce tkví v novém přístupu ke sledování a následnému řízení 
spotřeby nákladů v oblasti přípravy formovacích směsí. Způsob popsaný v práci patří 
k prvnímu ucelenému pohledu na danou problematiku.  
 Můžeme konstatovat, že vzniklý nákladový model v aplikaci Excel a výsledky z jeho 
využívání poskytují významné informace pracovníkům sléváren. A to nejen při tvorbě cen 
odlitků, ale zejména při hledání možnosti snižování nákladů. V připraveném členění 
nákladů je detailně zobrazena skladba všech položek neúplných vlastních nákladů přípravy 
formovacích směsí, což umožní po správném vyhodnocení získaných informací najít cesty 
k jejich nákladové redukci. Slévárny tak dostávají účinný nástroj, jehož průběžné 
uplatňování jim umožní vynaložené náklady na přípravu formovacích směsí prakticky 
řídit. 
 Práce může sloužit také jako pomoc při rozhodování o uskutečnění investičních 
záměrů týkajících se přípravy formovacích směsí. To se v řadě sléváren stává aktuálním 
tématem nejen z důvodů zastaralé technologie, ale i díky vyšším požadavkům zákazníků 
na jakost odlitků.  



Anotation 

Presented dissertation thesis summarizes results and knowledge gained during the 
PhD study. The work is aimed at problems of determining the costs of moulding mixtures 
(bentonite, self-hardening, and chemically hardened ones) preparation and their following 
control in conditions of Czech foundries. 

Dissertation thesis is divided in a theoretical part containing among others the 
analysis of available knowledge relating to approaches to determinations of costingness of 
individual phases of casting manufacture and their critical evaluation. In the practical part 
the dissertation thesis targets, development of the methodology for determination of costs 
of moulding mixtures preparation, obtained results and their discussion are given. 

The dissertation thesis is aimed as follows: 
- development of the methodology for determination of costs of moulding mixtures 

preparation by the incomplete working costs (IWC) method; 

- operational verification of this methodology in chosen foundries; 

- creating a suitable software support (in the Excel application) of the projected 
model;  

- initial evaluation of utilization of obtained results for cost reduction. 

The first part of the dissertation thesis is aimed at developing the methodology for 
determining the costs of moulding mixtures preparation. Theoretical possibilities of 
moulding mixtures preparation are given at first. 

Based on these suggestions the manufacturing process of moulding mixtures 
preparation was analyzed. The extent of studied costs was determined first. Purchasing of 
new raw materials (including the costs of their transport into the foundry) was determined 
the first (input) utmost limit and then the second utmost limit the discharge of the prepared 
moulding mixture from the mixer. Eleven main manufacturing phases were further on 
defined. Determination of partial subphases and relevant costing units followed in a next 
step. 

 Based on the done analysis a cost model of moulding mixtures preparation was 
composed. The composed model of moulding mixtures preparation results in detailed cost 
evaluation of given manufacturing phases. The cost evaluation proceeded from the 
accurate description of working operations in particular manufacturing phase of moulding 
mixtures preparation. Incomplete working costs (IWC) of moulding mixtures preparation 
were subsequently determined with the aid of prices and cost rates. 

The incomplete working costs were defined according to well known approaches as 
the costs incorporating the main direct costs of the used manufacturing method of 
moulding mixtures preparation that are directly determinable and their expenditure can be 
directly influenced by staffs or management of the particular workshop. 

The IWC of manufacturing phases and moulding mixtures preparation as a whole 
defined in such a way were divided to variable and fixed costs. Then a division followed 
according to the influence of the produced assortment and „particular foundry equipment“.  

The last step – but a principle one for industrial practice – consisted in conversion of 
the cost model in the Excel application. The reason for the conversion consisted in an 
endeavour at creating an integrated system for complex and simple determination of costs 
of moulding mixtures preparation in foundries. The created programme simplifies and 
principally speeds up the lengthy individual calculations necessary for cost determination. 

Second part of the work is then engaged in evaluating the obtained IWC of moulding 
mixtures preparation in operating conditions of eight Czech foundries. 



For determination of all cost characteristics according to the cost model described 
above it was necessary to set the numerical data into the 383 input tables – questionnaires. 
With the aid of the Excel application the consequential cost tables were subsequently 
automatically filled up with the data. It must be reminded that the given numbers of tables 
result from the universal approach to the cost model solution. With use in practice in 
particular foundry for particular moulding mixture the data number will be considerably 
less. The resulting cost table for evaluated moulding mixtures was created (according to 
the number of studied mixtures) 54 times.  

The results obtained in such a way were evaluated at first as a whole. Thus it has 
been found out that the IWC of preparation of all evaluated 23 moulding mixtures range 
from 65 CZK/t to 11,806 CZK/t. Individual groups of moulding mixtures (bentonite, self-
hardening, and chemically hardened ones) were evaluated similarly. Following evaluation 
was aimed at partial phases, i.e. evaluation of costs of base sands, binders, and additives, 
costs of mixing. 

One of contributions for foundries in which the model was checked is the 
comparison of the determined costs of mixtures with the plan (standard) or with results 
from another time period. 

The main import of the work consists in a new approach to study and consequent 
control of cost consumption in the field of moulding mixtures preparation. The method 
described in the work belongs to the first comprehensive view on the given problems. 
 It can be stated that the formed cost model in the Excel application and the results 
from using it give important information to the foundry staff and namely not only at 
formation of casting prices but in particular at seeking for possibilities of cost reduction. In 
the prepared cost classification the composition of all items of incomplete working costs of 
moulding mixtures preparation is figured in details what will enable, after the right 
evaluation of gained information, to find ways to their cost reduction. Thus the foundries 
get an effective tool the continuous application of which will enable to practically control 
the expended costs of moulding mixtures preparation. 
 The work can also serve as an aid at deciding about realization of investment 
intents relating to moulding mixtures preparation. It has become an up-to-date topic in a 
number of foundries not only for the reason of the obsolete technology but also thanks to 
higher demands of customers for casting quality. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A JEDNOTEK 

AFS  American Foundry Society (společnost amerických slévačů) 

BM  benchmarking 

CB-A  jádrová směs Cold-Box-Amin 

Cel  cena 1 kWh [Kč/kWh] 

Cmo  cena mokrého ostřiva [Kč/t] 

Cn  cena 1 l nafty [Kč/l] 

Cp  cena 1 Nm3 plynu [Kč/Nm3] 

Cso  cena suchého ostřiva [Kč/t] 

CNVM celkové náklady výrobních míst 

Cv  cena 1 m3 vzduchu [Kč/m3] 

CT  chemicky tvrzená formovací směs 

Dp  doba práce pracovníka [hod/MM] 

Dz  doba chodu zařízení [hod/MM] 

EIS  Executive Information Systems 

EOP  elektrická oblouková pec 

FS  formovací směs 

Fn  fixní náklady [Kč/t] 

G  ostřivo Grudzeń Las 

IAF  The Intelligent Arc Furnace 

IS  informační systém 

JFS  jednotná formovací směs 

LKG  litina s kuličkovým grafitem 

LLG  litina s lupínkovým grafitem 

MB  modelová bentonitová formovací směs 

MM  manipulační množství v dané fázi [t/MMD], [t/MMO], [t/MMP], [t/MMR], 

[t/MMPS], [t/MMS], [MMV] 

MMD  manipulační množství s deponiemi 

MMO  manipulační množství s ostřivem 



 

Veronika Nykodýmová, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství  4 

MMP  manipulační množství s přísadou 

MMR  manipulační množství s regenerátem 

MMPS  manipulační množství s pojivovou soustavou 

MMS  manipulační množství se směsí 

Mn  materiálové náklady [Kč/t] 

MMV  manipulační množství s vratnou směsí 

MTZ  materiálně technické zásobování 

n  výše nájmu [Kč/měsíc] 

Nel  náklady na elektrickou energii [Kč/t] 

Nn  náklady spojené s nájmem [Kč/t] 

Nnf  náklady na naftu [Kč/t] 

Nod  náklady na odpisy [Kč/t] 

Nop  náklady na opravy [Kč/t] 

Nos  osobní náklady [Kč/t] 

Np  náklady na plyn [Kč/t] 

Nsv  náklady na stlačený vzduch [Kč/t] 

NVN  neúplné vlastní náklady [Kč/t] 

NZ  náklady na plánované ztráty daného provozu 

Od  odpisy 

Op  opravy 

OPTI  informační systém pro slévárny firmy NETic CZ, s.r.o. 

P  příkon zařízení [W] 

PZ  plánované ztráty 

RST  rozborová sestava tavby 

S  hodinová sazba pracovníka [Kč/hod] 

ST  ostřivo Střeleč 

SAP  informační systém firmy SAP ČR, spol. s r.o. 

SH  ostřivo Šajdíkovy Humence 

SL  náklady ovlivněné slévárnou [Kč/t] 
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Sn  spotřeba nafty [l/MM] 

SO  náklady ovlivněné vyráběným sortimentem 

Sp  spotřeba plynu [Nm3/MM] 

ST  samotvrdnoucí formovací směs 

STE  samotvrdnoucí formovací směs s vodním sklem 

STF  samotvrdnoucí furanová formovací směs 

Sv  spotřeba vzduchu [m3/MM] 

THN  technicko-hospodářská norma (normy) 

ÚVN  úplné vlastní náklady 

VB  výplňová bentonitová formovací směs 

Vn  variabilní náklady [Kč/t] 

VN  výrobní náklady  

VD/VOD vakuové odplynění/vakuové oxidační oduhličení 

Zn  zpracovací náklady [Kč/t] 
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1 ÚVOD 

V současné ekonomické situaci je jedním z hlavních cílů každé společnosti, která 

chce uspět na trhu snaha o aktivní řízení spotřeby nákladů. 

Většina sléváren je vystavena velkému tlaku, jak ze strany odběratelů, tak 

dodavatelů. Uvedený stav nutí slévárny využívat i rezervy, které se ještě před nedávnem 

zdály být nepodstatné. 

Posuzování nákladovosti výroby jednotlivých fází výroby odlitků bylo (a do značné 

míry dosud je) v českých slévárnách otázkou stupně využití údajů z účetnictví. V poslední 

době se ve slévárnách nově rozvíjejí metody manažerského účetnictví a controllingových 

metod. Tyto systémy byly vyvinuty pro plnění jiných úloh. Jsou tedy pro komplexní 

analýzu nákladové náročnosti jednotlivých fází výroby odlitků a následné řízení nákladové 

spotřeby problematicky použitelné [1]. 

Víme, že z úplných vlastních nákladů (ÚVN) na výrobu odlitku tvoří 30 – 40 % 

náklady na výrobu tekutého kovu v provozu tavírna. Tato nákladová položka byla již dříve 

podrobně posuzována [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Druhou největší nákladovou skupinou jsou  

s 10 - 25 % z ÚVN náklady na formování [11, 12, 13]. Náklady na přípravu formovacích 

směsí tvoří hlavní položku této skupiny. U ručního formování je to v průměr 47 % z NVN 

na výrobu formy, u strojního formování pak 69 % [12]. Proto je disertační práce zaměřena 

do oblasti sledování nákladů přípravy formovacích směsí. 
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2 KRITICKÝ ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU MOŽNOSTI 
ŘÍZENÍ NÁKLADŮ V OBLASTI PŘÍPRAVY FORMOVACÍCH 
SMĚSÍ 

Tato část práce je zaměřena na shrnutí literárních poznatků souvisejících 

s možnostmi řízení nákladů v oblasti přípravy formovacích směsí a to na: 

- současný stav sledování nákladů, 

§ controllingové systémy, 

• aplikace SAP, 

• systém OPTI, 

• systém SLEVARSYS, 

§ další možnosti sledování nákladů, 

- benchmarking, 

- metodu průběžného sledování nákladů, 

§ metodika průběžného sledování nákladů u tekuté fáze, 

§ průběžná kontrola nákladů výrobního procesu, 

§ metoda průběžného sledování nákladů v praxi, 

- zavádění expertních systémů a možnosti využití neuronových sítí při řízení výroby 

oceli a jejich aplikace u přípravy formovacích směsí, 

- shrnutí literárních poznatků. 

2.1 Současný stav sledování nákladů ve slévárnách 

Vzrůstající složitost a dynamičnost podnikatelského prostředí vystavuje podnik 

neúprosnému tlaku tvrdé konkurence. O míře úspěšnosti rozhoduje nemalou měrou 

intenzita, s jakou jsou do podniků zaváděny zdokonalené přístupy a metody analýz, 

plánování a kontroly, inovované organizační struktury a informační systémy. 

2.1.1 Controllingové systémy 

V souvislosti se zdokonalováním systémů řízení podniku se objevuje pojem 

controlling. Controlling představuje specifickou koncepci podnikového řízení založenou  

na komplexním informačním a organizačním propojení plánovacího a kontrolního procesu. 

Nejčastěji jsou uplatňovány následující funkce controllingu: 

- plánování a rozpočtování, 
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- nákladové účetnictví a kalkulace, 

- finanční účetnictví, 

- vytváření zpráv a informačních systémů, 

- běžné a speciální analýzy a kontrola, 

- organizace a správa [14]. 

Podle časového hlediska se controlling dělí na: 

- strategický - je zaměřen na dlouhodobé cíle firmy, které mají zabezpečit 

existenci firmy. Pracuje s definicí hrozeb a příležitostí. 

- operativní - je orientován na současnost, aspekt budoucnosti je dán plánovacím 

horizontem ohraničeným střednědobými a krátkodobými výsledky. Pracuje 

s náklady, výnosy, příjmy, výdaji, likviditou, atd. [15]. 

V současnosti jsou ve slévárnách používány na základě informačních podpor 

následující controllingové systémy. 

2.1.1.1 Aplikace SAP 
Aplikace SAP je mimo jiné používána ve slévárně Jihomoravská armaturka Hodonín, 

a.s. Manažerská aplikace EIS propojená se SAPem a kalkulačním systémem je dlouhodobě 

používána ve slévárně Slévárny Třinec, a.s.  

EIS velice přesně dokáže nejen o nákladové spotřebě za vymezené období 

informovat, ale vynaložené náklady také analyzovat. Tento informační systém umožňuje 

sledovat pohyb odlitků po celou dobu jejich setrvání ve slévárně a to v následujících třech 

oblastech: 

- POPTÁVKY- od jejich evidence v systému až po vyhotovení nabídky. 

- OBJEDNÁVKY - od jejich evidence v systému až po vyhotovení kupní smlouvy 

a fakturaci expedovaných odlitků. 

- ČÍSELNÍKY (pracuje s číselníky): materiálů (např. nakupovaná ocel doplněná  

o vlastní výrobu) – včetně jejích cen; formovacích směsí - včetně cen dílčích 

komponent; kovového odpadu - včetně příslušných cen; režimů tepelných 

zpracování - včetně příslušných cen; organizací, se kterými slévárna kooperuje.  

 V tomto systému za využití všech dostupných informací o vyráběném odlitku 

získáme tak zvanou nákladovou cenu odlitku. K ní přísluší informace o využití tekutého 

kovu, rozměry formovacích rámů, rozměry odlitku, použitá formovací směs, čas práce 

formíře, tepelné zpracování, cídírenské práce a správní režie. Stejně tak se dají kombinací 
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různých částí systému vytvářet různorodé sestavy (podle druhu materiálů, kooperujících 

firem, činnost zajišťujících referentů, časové osy, druhu výroby, termínů expedice, výše 

zmetkovitosti, očekávané a skutečné fakturace, ...) [16]. 

Aplikace SAP není určena přímo pro slévárny. Je nutné ji přizpůsobit 

konkrétním podmínkám dané slévárny. Je to obecná platforma informačního systému, 

který poskytuje soubor funkcí pro podporu analytických činností, finančního řízení, řízení 

lidských zdrojů, řízení logistiky (včetně logistiky výrobní) a korporačních služeb. 

Obsahuje rovněž sadu předkonfigurovaných servisních aplikací pro zaměstnance 

a manažery k vyhodnocování nákladové spotřeby. 

Z uvedeného popisu aplikace SAP je patrné, že ve slévárnách neumožňuje průběžné 

zachycení skutečných nákladů vznikajících ve fázi přípravy formovacích směsí. Využívá 

ke sledování nákladů vytvořené ukazatele označované jako normy. Takto zjištěné náklady 

jsou tedy značně ovlivněné stupněm přesnosti normy a neodráží reálný stav nákladů, který 

nastává na přípravně formovacích směsí.  

2.1.1.2 Systém OPTI 
OPTI [17 - 21] je používáno kupříkladu v podniku FERAMO METALLUM 

INTERNATIONAL, s.r.o., ve  slévárně DSB EURO, s.r.o. Blansko, Mencl Guss, s.r.o. 

Roudnice nad Labem, Královopolská slévárna, s.r.o. Brno, aj.  

Informační systém OPTI je od roku 1984 specielně vyvíjený pro potřeby slévárenské 

výroby firmou RGU GmbH Dortmund týmem prof. Paciny. Systém OPTI je zakázkově 

orientovaný informační systém, který umožňuje řešit úlohy a procesy týkající se 

následujících oblastí logistiky zakázek: technologické přípravy výroby, plánování a řízení 

výroby, hospodaření s modely a nářadím a řízení jakosti. 

Popis sledování přípravy formovacích směsí v systému OPTI je následující: 

Stanovení výrobních nákladů (označených VN1) - Ve výrobním postupu jsou 

specifikovány jednotlivé materiály a výrobní operace nutné pro výrobu daného odlitku.  

K těmto výrobním materiálům a operacím jsou přiřazeny normy spotřeby vztažené  

na výrobu jednoho kusu odlitku. Normování probíhá v jednotkách, jež jsou na daném 

pracovišti nejsnáze stanovitelné. Například spotřeba tekutého kovu je stanovována v kg, 

spotřeba jádrové a formovací směsi je v dm3 (litr), výroba jader a forem je normována 

v minutách. Tryskání v kg hrubé hmotnosti odlitku, operace broušení v minutách 

odpracovaných cídičem nebo paličem, tepelné zpracování v kg hrubé hmotnosti odlitku 

apod. 
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Součtem všech těchto nákladových položek (náklady na pomocný materiál, náklady  

na materiál a náklady na zpracování) dospějeme k tak zvaným VÝROBNÍM 

NÁKLADŮM (VN1.)  

Stanovení výrobních nákladů (VN2) - K  výrobním nákladům (VN1) se kupříkladu 

ve společnosti DSB EURO, s.r.o. přičítají tzv. plánované ztráty. 

Stanovení nákladů na plánované ztráty dle vzorce:  

PZ = (NZ * 100) / CNVM         (1) 

kde: PZ  plánované ztráty [%] 

NZ  náklady na plánované ztráty daného provozu [Kč] 

CNVM celkové náklady výrobních míst, (VN1) [Kč] 

Plánované ztráty jsou v kalkulačním vzorci uváděny v procentech z výrobních 

nákladů (VN1).  

Stanovení výrobních nákladů (VN3) - K výrobním nákladům (VN2) jsou 

připočítávány režie firmy (náklady útvaru technologie, účtárny, odbytu, vedení, údržby, 

materiálně technického zásobování – MTZ, apod.). V  kalkulaci odlitku jsou režijní 

náklady vztahovány k více rozvrhovým základnám, dochází tedy i k diferenciaci režijní 

přirážky. Například režijní přirážka MTZ je vztahována pouze k základně nákladů  

na materiál včetně materiálu pomocného.  

Součtem Výrobních nákladů (VN2) a režijních přirážek vznikají VÝROBNÍ 

NÁKLADY (VN3) nazývané VLASTNÍ NÁKLADY, někdy uváděné jako Úplné vlastní 

náklady. K nim je v kalkulačním vzorci připočítáván tzv. kalkulační zisk [2E,7E]. 

Popis sledování nákladů přípravy formovacích směsí v systému OPTI: 

- Technolog formovacích směsí stanoví THN (technicko hospodářskou normu)  

pro každou připravovanou formovací směs. Tato norma obsahuje veškeré 

materiály a operace nutné k výrobě. Z normy vychází kalkulace formovací směsi, 

kde jsou uvedeny náklady na materiál a náklady na zpracování včetně režií 

střediska a režií nákupu. 

- Z výše uvedeného vychází tak zvaná nákladová cena na jednotku formovací 

směsi. 

- Sledování ekonomických parametrů je založeno na porovnávání nákladových 

sazeb střediska přípravna formovacích směsí za určité období a následné 

vyhodnocování odchylek skutečnosti od normy [16, 21]. 
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Nevýhodou systému OPTI je, že údaje sloužící jako podklad k sestavení kalkulací 

odlitků jsou podloženy normami, tzn. nevychází z konkrétní skutečnosti. Jelikož je 

následně na základě této kalkulace stanovena cena odlitku, je důležité, aby vytvořená 

kalkulace odpovídala co nejvíce skutečnosti. Proto je nutné vyvinout systém, který bude 

sledovat skutečné náklady a na tomto základě se pak bude tvořit aktuální cenu odlitku. 

2.1.1.3 Systém SLEVARSYS  
Systém SLEVARSYS (novější verze FOUNDSYS) je vyvinutý firmou ZPS – 

Slévárna, a.s. Zlín [22]. SLEVARSYS je ucelený soubor programových modulů, který 

slouží k evidenci a řízení sléváren. Systém je vyvíjen od roku 1990. Programové moduly 

pracují pod operačním systémem WINDOWS a celý systém je instalován v počítačové síti.  

V nové verzi s pracovním názvem FOUNDSYS jsou vyvinuty technologické a 

obchodní programové moduly. Jedná se především o Technologickou evidenci, Evidenci 

odběratelů, objednávek a fakturaci. Vývoj systému dále pokračuje. 

Během uplynulých let se systém stal nedílnou součástí devíti sléváren a dvou dalších 

firem s jiným výrobním zaměřením. Zde se dobře uplatňuje vynikající flexibilita systému: 

Schopnost přesného nastavení na konkrétní technologii a organizaci práce [23]. 

Systém SLÉVARSYS neposkytuje příslušné podklady, které by umožnily stanovit 

náklady na přípravu formovacích směsi [16]. 

2.1.2 Další možnosti sledování nákladů 

Údaje z účetnictví slouží jako podklad k účetním výkonům. Tedy kupříkladu 

k sestavení účetních výkazů - rozvahy, výkazu zisku a ztrát, cash-flow, atd. Data 

z účetnictví nemohou vhodně zachycovat a řešit problematiku aktuálnosti skutečné výše 

nákladů. Takto získané údaje nelze přesně přiřadit k daným střediskům a jejich 

jednotlivým fázím výroby. To znemožňuje jejich plné využití v dané oblasti. 

V řadě sléváren se také používá ke stanovení nákladů na přípravu 1t formovací směsi 

následující postup. „Sečtou“ se náklady na pořízení nových surovin a výsledná částka se 

navýší o 10 % - 20 %. Tento způsob stanovení nákladů je značně nepřesný. Není známo, 

jaké náklady a v jaké výši vznikají v jednotlivých fázích přípravy formovacích směsí. 

Uvedený způsob nezahrnuje náklady na energie vznikající při poměrně složitých 

manipulacích, osobní náklady, atd. 
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2.2 Benchmarking 

Pojem benchmarking zdomácněl ve světě v 80. letech, kdy k jeho popularitě přispěla 

firma Xerox Corporation, která ho jako nástroj managementu poprvé použila v roce 1979 

[24]. 

Benchmarking (BM) je stálé a systematické porovnávání vlastní výkonnosti  

v produktivitě, kvalitě a výrobním procesu s podniky a organizacemi představujícími 

špičkové výkony. Jednoduchá myšlenka BM spočívá v tom, že nejúčinnější cesta  

pro zvýšení výkonu společnosti je učení se od ostatních a to z jejich pozitivních zkušeností.  

Realizace procesu BM se zkušenostmi od nejlepších podniků, které působí  

ve stejném oboru a s podobnými procesy, může podniku pomoci najít způsob jak 

dosáhnout úspěchu a dále používat tyto postupy v upravené formě ve své společnosti.  

BM je ideální nástroj jak efektivně využívat zdroje, redukovat náklady a zlepšovat služby. 

BM je založen na porovnávání vybraných výkonnostních ukazatelů, podle kterých 

lze určit postavení jednotlivých podniků vůči ostatním. Právě vyhledání a stanovení těch  

nejvíce vypovídajících výkonnostních ukazatelů je velice důležité, protože na nich závisí 

celkové porovnání jednotlivých společností.  

Při používání BM se "učící" společnost snaží udržovat kontakt s nejnovějšími  

a nejlepšími praktikami (tzv. best practises). BM není jen proces tvorby, třídění a 

porovnávání nebo shromažďování údajů, ale je to i dynamický proces výměny informací, 

který se může stát efektivním nástrojem změny k lepšímu. Záměrem BM je stanovení si 

reálných cílů ke zlepšování výkonnosti firmy a také pochopení změn, které se mají provést. 

Konečné důsledky účinného využívání BM mohou vést k:  

• efektivnějšímu rozhodování,  

• stanovení si náročnějších cílů a tím zlepšovat své postavení na trhu, 

• nárůstu spokojenosti zákazníků, 

• úsporám nákladů a jejich efektivní využití [25]. 

Rámcové rozdělení Benchmarkingu: 

• interní - prováděný v rámci jediné organizace, např. porovnání firemních poboček 

s nejlepší firemní pobočkou, 
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• externí - porovnání jedné organizace s podobnou organizací, podnikající třeba 

na stejném trhu. Podmínkou je vysoký stupeň srovnatelnosti mezi organizacemi 

a funkcemi. 

• funkční - porovnání výrobků, služeb a pracovních postupů dané organizace s jinými 

špičkovými organizacemi operujícími ve zcela jiných oborech a trzích [26]. 

Pro obor slévárenství společnost amerických slévačů (AFS) v polovině 90. let 

ustanovila komisi benchmarkingu „Směrnice pro systematické hodnocení podniku“ [27]. 

Tato problematika je pro prostředí českých sléváren podrobně posouzena s praktickými 

výsledky v práci [28]. 

V práci [28] autor popisuje benchmarking provedený v 16 českých, slovenských 

a polských slévárnách, 29 francouzských, 9 slévárnách ze SRN, 10 slévárnách z Itálie, 

Holandska, Švédska a Finska a 10 slévárnách z USA. Dále byly použity hospodářské 

informace o 42 českých firmách z různých oborů a 9 světových firmách. Ke srovnání 

je využívána roční produktivita práce v tunách vyrobených odlitků na zaměstnance nebo 

na tržby. Je třeba dodat, že použité informace byly známy pouze za slévárnu jako celek.  

Jako u mnoha dalších "technik" či nástrojů mohou mnozí pracovníci  

na benchmarking pohlížet jako na módní a populární věc. Ovšem pro ty organizace, které 

chtějí být konkurenceschopné je benchmarking smysluplnou strategickou alternativou. 

Nicméně v oblasti sledování nákladů na přípravu formovacích směsí nejsou v současné 

době v žádné slévárně vhodné systémy ani metody, které by tuto problematiku řešily 

odpovídajícím způsobem. Na základě této skutečnosti není možné pro naše účely 

benchmarking použít. 

V navazující kapitole je popsána metoda průběžného sledování nákladů, která je 

nejvíce rozšířena a především ověřena v oblasti nákladové redukce výroby tekutého kovu.  

2.3 Metoda průběžného sledování nákladů 

Současné podmínky v České republice kladou nemalé nároky na nákladovou 

kontrolu výrobního procesu, jeho „dosledovatelnost“ jak z hlediska ekonomického, tak i 

technického. Řešením je systematické snižování nákladů výroby odlitků. K tomu se 

využívá metoda průběžného sledování nákladů. 
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2.3.1 Metodika průběžného sledování nákladů u tekuté fáze 

V oblasti tekuté fáze je metodika průběžného sledování nákladů vyvíjena již od roku 

1968. Podrobnější popis je v práci [31]. Byla ověřena v tehdejším podniku Vítkovické 

železárny a strojírny Klementa Gottwalda Ostrava na 30 t elektrické obloukové peci (EOP) 

viz práce [32]. Ke stanovení nákladů tato metoda využívá technicko - ekonomickou 

analýzu. 

Technicko-ekonomická analýza: 

Aplikovaný výrobní způsob je posuzován s cílem najít cesty k nákladové redukci při 

zachování všech jeho stávajících funkcí. Metoda probíhá v šesti základních krocích: 

1) Sběr dat prostřednictvím údajů z tavebních listů (pro výpočet nákladových, 

metalurgických a technologických charakteristik). 

2)  Sestavení unikátního nákladového modelu dle podmínek daného podniku. 

3) Rozdělení nákladově oceněných taveb do dílčích výběrových souborů (dle pecí, 

vyráběných jakostí, tavičů, pracovních směn, atd.). 

4) Provedení statistické analýzy nákladově oceněných taveb, metalurgických a 

technologických charakteristik dělených do dílčích výběrových souborů. 

5) Výběr závislostí, jejich výpočet a hodnocení. 

6) Hodnocení výsledků technicko-ekonomické a analýzy. 

7) Závěr technicko ekonomické analýzy a návrh dalšího postupu. 

 Před provedením technicko-ekonomické analýzy je většinou prováděna tzv. prvotní 

analýza (orientační rozbor). Je to úvodní nahlédnutí do podniku (ocelárny, slévárny) 

realizovaného na menším souboru taveb (nejméně 30) [33]. Tento postup je detailně 

popsán v pracích [34-38]. 

Obecné rysy metody průběžného sledování nákladů: 

- stanovení tzv. NVN (vysvětlení níže) bezprostředně po ukončení příslušné výrobní 

fáze (u tavby je to po jejím odlití, u ostatních fází slévárenské výroby to může být 

směna, den, týden, delší časové období); 

- porovnání těchto nákladů se standardem (plánem, normou) a výpočet nákladové 

odchylky; 

- analýza příčin vzniku zjištěné odchylky; 
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- provedení takových zásahů do následujícího (následujících) výrobního cyklu, kde 

se negativa odstraňují a pozitiva uchovávají [5]. 

Sestavení nákladového modelu: 

Nákladový model je sestaven na základě kalkulace neúplných vlastních nákladů 

(NVN). Tzn. bere v úvahu jen ty náklady, které přímo souvisejí s výrobou tekutého kovu a 

jsou výrobním střediskem přímo ovlivnitelné. Nezahrnujeme tedy např. osvětlení hal, 

odpisy, správní režii, apod. [39]. Náklady jsou vždy stanovovány na určitou kalkulační 

jednici (např. tuna tekutého kovu, atd.). Prostřednictvím kalkulačního vzorce, který je 

uveden níže jsou jednotlivé tavby nákladově ohodnoceny (s využitím dat získaných 

z tavebních listů) [33]. 

Kalkulační vzorec neúplných vlastních nákladů výroby tekutého kovu má obvykle 

následující podobu: 

A. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

- vsázka 

- kovové přísady 

- nekovové přísady 
 

B. ZPRACOVACÍ NÁKLADY 

- energie 

- osobní náklady 

- atd. 

 

C. NEÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY TEKUTÉHO KOVU 

 Vsázka - do této kalkulační položky se zahrnují veškeré komponenty vsazené  

do pece před jejím zapnutím. Jsou to tedy: 

- různé druhy prosazovaného kovového odpadu (vratný odpad, třísky, apod.), 

- surové železo, 

- nekovové přísady (vápno, železná ruda, koks, apod.), 

- legující přísady (Ni, FeCr, FeMo, apod.). 

 Kovové přísady - v této nákladové skupině jsou zahrnuty veškeré kovové přísady, 

které byly do pece a následně do pánve (probíhá-li dohotovení v pánvi) během tavícího 

procesu vsazeny. Jsou to tedy kovové přísady sloužící k: 

- desoxidaci lázně, 
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- legování tekutého kovu, atp. 

 Nekovové přísady - zde jsou soustředěny veškeré struskotvorné komponenty 

(vápno, kazivec, koks, bauxid, apod.). Do této nákladové skupiny také zahrnujeme 

železnou rudu sloužící k oxidaci lázně. 

 Do zpracovacích nákladů zahrnujeme podle konkrétních podmínek posuzovaných 

opatření náklady na: 

- spotřebovanou energii a média s ní spojená, 

- osobní náklady (tedy mzdové náklady navýšené o odvody do státního rozpočtu  

na pojištění pracovníků), 

- provedení mezitavbové opravy, 

- opotřebení vyzdívek a výdusek, 

- grafitové elektrody, 

- měření, 

- ekologické náklady, 

- další. 

Neúplné vlastní náklady jsou tvořeny součtem skupin nákladových položek, tedy 

nákladů materiálových a zpracovacích. Uvedený kalkulační vzorec může podle 

konkrétních podmínek dané slévárny zahrnout i další nákladové komponenty. Stejně tak se 

mohou některé položky do sledování nezahrnout. Důvodem může být např.: 

- nákladová nevýznamnost u sledování (náklady se pohybují v haléřích na tunu), 

- jejich prokazatelně nezměněná výše u původního a nového stavu (např. u původní a 

nové technologie se nemění  - viz počet analýz tekutého kovu), 

- nemožnost stanovení nákladu s odpovídající vypovídací hodnotou (příkladem 

mohou být náklady na odvoz strusky) [39, 40]. 

Tímto způsobem se například zjistí, kolik činí NVN výroby konkrétní jakosti 

tekutého kovu. Jaký podíl z těchto nákladů tvoří vsázka, přísady, elektrická energie, atd. 

Na základě těchto informací je získán detailní přehled o nákladové náročnosti každé tavby. 

2.3.2 Průběžná kontrola nákladů výrobního procesu 

 Po ukončení posuzované výrobní fáze např. tavby se využijí údaje prvotní evidence 

o tavícím cyklu. Tata data se zavedou do tak zvané rozborové sestavy tavby (RST) 

v počítači např. [41, 42]. S pomocí navrženého matematického modelu a příslušných 
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cenových a nákladových konstant je možné během krátké doby stanovit nákladovou 

náročnost tavby. 

 Skutečností je, že pouze absolutní znalost nákladové výše má nízkou vypovídací 

schopnost. Je tedy nezbytné vypočtené vlastní náklady včetně dílčích nákladových položek 

porovnat se standardní hodnotou. Standardní hodnota může být reprezentována průměrem, 

plánem, progresivní hodnotou, apod. 

Poté je již možné získané skutečné náklady tavby poměřit, tzn. vypočítat odchylku. 

Stanovením odchylky zřetelně vzrůstá vypovídací schopnost skutečných nákladů vytavené 

tavby. Zcela přirozený je však dotaz na příčinu (příčiny) vzniklé odchylky. Je tedy zřejmé, 

že nestačí pouhé srovnání nákladové výše tavby se standardem, ale je nezbytná komplexní 

analýza příčiny [39-42]. 

2.3.3 Metoda průběžného sledování nákladů v praxi 

Ověření a provozní zavedení systému průběžného sledování nákladů s využitím 

metody neúplných vlastních nákladů bylo nejprve realizováno v ocelárně ŽĎAS, a.s., Žďár 

nad Sázavou na elektrických obloukových pecí, pánvové peci a zařízení VD/VOD [43-46]. 

Následně v ocelárně EVRAZ Vítkovice STEEL, a.s. Ostrava na kyslíkových konvertorech, 

pánvové peci a zařízení plynulého odlévání oceli [47-50]. Poté ve slévárně Metsominerals, 

a.s., Přerov (dříve PSP Slévárna, a.s.) na indukčních a elektrických obloukových pecích 

[51-53]. Dále je tato metoda využívána v ocelárně společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. na tavících agregátech (EOP) a zařízení sekundární metalurgie [54]. 

 Dosavadními výsledky se v ČR prokázalo, že zavedení výše uvedené metody, která 

vychází z uplatnění znalostí analyzovaných ekonomických výsledků ukončené tavby pro 

tavby následující, je významným přínosem pro ocelárenskou i slévárenskou praxi a přináší 

nemalé zvýšení ekonomické efektivnosti výroby oceli či litiny [55] viz práce [56-59]. 

 Metoda průběžného sledování nákladů je použitelná i pro další fáze výroby odlitků 

ve slévárnách viz práce [3-5], které se zabývají vyvinutím a ověřením metody průběžného 

sledování nákladů odlitků. 

2.4 Zavádění expertních systémů a neuronových sítí při řízení výroby 
oceli 

V zahraničí se uplatňují pro analýzu metalurgického procesu a jeho technologického 

a operativního řízení metody umělé inteligence [60, 61]. Jsou schopny využívat expertní 

znalosti odborníků prostřednictvím numerických jazykových, diagnostických a řídících 
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modelů. Odpovídajícími nástroji jsou pak tzv. expertní systémy a neuronové sítě dosud 

využívané v ocelárnách a slévárnách ČR [62-65] jen ojediněle [55]. Na uvedené téma je 

k dispozici řada publikací pocházejících z různých aplikací těchto systémů až do roku 1999 

[66-68]. 

První EOP vybavená řídícím systémem je popsána v Staibově práci z roku 1993 

s názvem „The Intelligent Arc Furnace“ (zkratka IAF) [66]. Další popis aplikace 

neuronového systému IAF na 90 t EOP se uskutečnil v roce 1992 a pojednává o ní práce 

[67]. Další informace o aplikaci neuronových sítí při řízení oceláren a sléváren uvádí práce 

[68] z roku 1995.  

Z těchto prací plyne, že oblast využívání expertních systémů v metalurgickém 

procesu je po ekonomické stránce velice zajímavá. Například úspory elektrické energie  

u elektrických obloukových pecí jsou uváděny od 3,9 % do 8 %. Zvýšení výrobnosti pece 

se pohybuje  od 2,5 % do 12 %. Dosažené úspory na grafitových elektrodách jsou ještě 

optimističtější a to od 8,5 % do 25 % [69]. 

Vývoj a provozní ověření expertních systémů probíhal v České republice: 

- EVRAZ Vítkovice STEEL, a.s. na kyslíkových konvertorech od roku 2004 a  

na zařízení plynulého odlévání oceli od roku 2006 [70-72], 

- ŽĎAS, a.s. na elektrických obloukových pecích od roku 2005 [72].  

Strategie řízení jednotlivých fází procesu výroby oceli s využitím umělé inteligence 

lze při jistém zjednodušení rozdělit do následujících etap: 

- predikce technologického výsledku výrobní fáze (bez řídícího zásahu) a nákladové 

ohodnocení očekávaného výsledku dle predikovaného výsledku, 

- výběr vhodného řídícího zásahu, predikce výsledku a nákladové ohodnocení 

očekávaného výsledku po provedení vybraného řídícího zásahu, 

- provedení vybraného řídícího zásahu a nákladového ohodnocení skutečného 

dopadu vybraného řídícího zásahu, 

- porovnání skutečného a očekávaného nákladového dopadu [69]. 

Z uvedených literárních poznatků je patrné, že aplikace expertních systémů a 

neuronových sítí zdokonaluje nákladové i technické řízení v českých ocelárnách. 
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2.5 Shrnutí literárních poznatků 

 Z hodnocení uvedených literárních poznatků je patrné, že v oblasti přípravy 

formovacích směsí, nejsou controllingové systémy jako je SAP, OPTI, SLEVARSYS 

nejvhodnější pro řešení problematiky průběžného sledování nákladů přípravy formovacích 

směsí.  

 Metoda průběžného sledování nákladů je již značně rozpracována pro sledování 

nákladů výroby tekutého kovu a její vhodnost pro použití v této oblasti byla ověřena 

v několika výrobních jednotkách [35-40]. 

 Jak je uvedeno v pracích [29, 30] je znalost neúplných vlastních nákladů, respektive 

jejich konstrukce důležitá z hlediska pokračujícího růstu cen energií a mezd a možného 

opětovného zdražování vstupních surovin. 

 Z literárního rozboru vyplynulo, že je nutné vyvinout odpovídající metodiku 

založenou na principu průběžného sledování nákladů s využitím NVN. Tzn. sestavit 

vhodný kalkulační vzorec a navrhnout nákladový model pro sledování nákladů na přípravu 

formovacích směsí. Tento cíl práce je dále detailněji rozveden v následující kapitole. 
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3 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Cílem disertační práce je na základě provedeného literárního rozboru 

ekonomických metod hodnocení nákladů navrhnout ekonomický model pro stanovení 

nákladů přípravy formovacích směsí. 

 Práce (cíle) se dělí do čtyř stěžejních oblastí: 

- vyvinutí metodiky stanovení nákladů přípravy formovacích směsí metodou 

neúplných vlastních nákladů (NVN).  

- provozní ověření této metodiky ve vybraných slévárnách. Tyto slévárny by 

se měly lišit jak sortimentem a odlévaným materiálem vyráběných odlitků, tak 

používanou formovací směsí. Důvodem je ověření navržené metodiky v širokém 

rozsahu, které slévárenská oblast nabízí. Tedy prakticky stanovení tak zvaných 

neúplných vlastních nákladů různých druhů připravovaných formovacích směsí.  

- vytvoření vhodné počítačové podpory (v aplikaci Excel) navrženého 

nákladového modelu. Tento program zajistí na základě předem definovaného 

seznamu otázek potřebné údaje a následně po doplnění dat provede automatické 

zpracování vedoucí ke stanovení neúplných vlastních nákladů přípravy 

formovacích směsí. Při použití navržené počítačové podpory by mělo dojít 

k výraznému zjednodušení prováděných výpočtů a zkrácení času potřebného  

ke stanovení nákladové výše výrobní fáze přípravy formovacích směsí. 

- úvodní posouzení využití získaných výsledků k nákladové redukci.  

Začíná nastavením různých možností porovnání stanovených nákladů 

připravovaných formovacích směsí. Varianty porovnání by měly postihovat jak 

oblast různých modifikací navrženého kalkulačního vzorce, tak možnosti 

nákladového porovnání v dané slévárně a nákladového porovnání s jinými 

slévárnami. Výsledky takto zpracovaných nákladů by měly sloužit nejen 

k přesnějšímu a rychlejšímu stanovení ceny odlitku, tak i k nákladové redukci fáze 

přípravy formovacích směsí. Dále pak jako podklad pro plánované investice  

ve slévárnách. 



 

Veronika Nykodýmová, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství  21 

4 VYVINUTÍ METODIKY PRO STANOVENÍ NÁKLADŮ NA 
PŘÍPRAVU FORMOVACÍCH SMĚSÍ 

Před vlastním zpracováním zadaného tématu bylo nutné nejprve provézt shrnutí 

základních teoretických poznatků v oblasti přípravy formovacích směsí. 

4.1 Teoretické možnosti přípravy formovací směsi 

 Dlouholetý a perspektivní vývoj pojivových systémů a tedy i formovacích směsí 

může být rozdělen do čtyř generací: 

 Směsi I. generace – pojení je výsledkem sil kapilárního tlaku a sil van der 

Waalsových (formovací směsi s jílovými pojivy). 

 Směsi II. generace – využívají chemizace k procesu pojení formovacích směsí 

(směsi s anorganickými pojivy, např. vodním sklem) a s organickými pojivy (směsi 

s umělými pryskyřicemi, sacharidy a oleji). 

 Směsi III. generace – využívají k pojení fyzikálních účinků např. silových polí 

(magnetická forma), vakua (V-metoda) i zmrazené vody – ledu (EFF-SET proces). 

 Směsi IV. generace – k pojení je využito biologických pochodů (biotechnologie).  

 Přehled stávajících procesů výroby forem a jader, odpovídajících pojivových 

soustav a formovacích směsí je uveden v tab. 1. 

 V současné době je vývoj na vrcholu etapy chemizace, u níž další postup je 

omezován zpřísňováním hygienických podmínek práce ve slévárnách i norem pro ochranu 

životního prostředí. 

 Nejstarší směsi I. generace (směsi s jílovými pojivy) nadále přežívají v oblasti 

výroby forem (jednotné bentonitové směsi) i jader pro masivní ocelové odlitky. Roste 

zájem o využívání fyzikálních procesů k pojení ostřiv, především silových polí 

(elektrického, magnetického), vakua, krystalického pojení ledem atd., což je motivováno 

snahou o přechod na bezodpadové slévárenské technologie [73].  
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Tab. 1: Přehled procesů výroby forem a jader [73] 
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Další dělení formovacích směsí může být podle použití v rámu: 

a) modelová (obvykle nazývaná „modelka“): 

- připravovaná z nových surovin, 

- při formování se jí obkládá model, 

- přichází do styku s tekutým kovem. 

b) výplňová (vratná): 

- slouží jako výplň zbývajícího objemu formovacího rámu nebo vnitřní části 

jádra, 

- připravuje se z vratné, již použité modelové směsi. 

c) jádrová: 

- tvoří celý objem nebo jen lícní část jádra, 

- připravuje se zpravidla z nových surovin, 

- jsou na ni kladeny vyšší nároky na jakost, než u směsi modelové. 

d) jednotná: 

- použití při technologii jednotných bentonitových směsí, 

- celý objem formovacího rámu tvoří jediná směs, která je už jednou nebo 

vícekrát použitá a po úpravě v každém oběhovém cyklu (vychlazení, 

zvlhčení, oživení novými surovinami). 

Formovací směs se skládá ze dvou základních komponent: 

a) Ostřivo – zrnitý materiál, tvoří hlavní objem směsi a skelet forem a jader. 

b) Pojivo – látka nebo směs látek tvořící pojivovou soustavu, dávající směsi vaznost a 

plastičnost za syrova, nutnou pro formování, pevnost po vytvrzení (vysoušení),  

za vysokých teplot při lití i odlití.  

Dále může formovací směs obsahovat: 

a) Vodu – u jílových a anorganických pojiv (cement, vodní sklo). 

b) Přísady – látky, které zlepšují vlastnosti připravované směsi ze základních 

komponent. Např. přísady na zlepšení rozpadavosti po odlití (bauxit, bukové 

piliny), zlepšení povrchové jakosti (mleté uhlí, aktivované moučky, oleje), atd. 

[74]. 

Po teoretickém seznámení s různými druhy používaných formovacích směsí 

následuje vyvinutí postupu stanovení nákladů přípravy formovacích směsí. 
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4.2 Použité metody a postupy při stanovení nákladů na přípravu 
formovacích směsí 

Pří zpracování disertační práce byla v prvé řadě použita metoda analýzy. Následně 

bylo použito metody modelování.  

4.2.1 Analýza výrobního postupu přípravy formovacích směsí 

V prvním kroku bylo nutné provézt analýzu výrobního postupu přípravy 

formovacích směsí. Výsledkem této činnosti je: 

- vymezení rozsahu sledovaných nákladů při přípravě formovacích směsí, 

- definování hlavních výrobních fází přípravy formovacích směsí, 

- definování dílčích podfází hlavních výrobních fází přípravy formovacích směsí, 

- definování příslušných kalkulačních jednic jednotlivých výrobních fází, ke kterým 

se stanovují dílčí náklady. 

Po seznámení s technologií přípravy formovacích směsí byl stanoven rozsah 

sledovaných nákladů. Za první (vstupní) krajní mez byl určen nákup nových surovin 

(včetně nákladů na jejich dopravu do slévárny). Za druhou krajní mez pak výstup 

připravené formovací směsi z mísiče. Dále bylo definováno jedenáct hlavních výrobních 

fází, které jsou označeny písmeny abecedy (obr. 1).  

Výrobní fáze A Pořízení, manipulace a příprava nového ostřiva – vstupem je 

pořízení nového ostřiva a výstupem je suché ostřivo v mísiči. 

Výrobní fáze B  Pojivová soustava – za vstup je považováno pořízení 

pojivové soustavy a za výstup pojiva v mísiči. 

Výrobní fáze C  Přísady – vstupem je pořízení přísad, výstupem pak přísady  

v mísiči. 

Výrobní  fáze D  Voda - za vstup je považováno pořízení vody a za výstup 

voda v mísiči. 

Výrobní fáze E  Přípravné operace – vstupem jsou jednotlivé komponenty, 

výstupem pak „předmíchaná“ směs. 

Výrobní fáze F  Míchání komponent – vstupem jsou komponenty v mísiči a 

výstupem je připravená formovací směs. 
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Výrobní fáze G  Technologické vlastnosti připravené formovací směsi – 

vstupem je připravená formovací směs, výstupem pak 

provedené zkoušky vlastností. 

Výrobní fáze H  Použitá formovací směs – vstupem je vytlučená použitá 

formovací směs – výstupem je rozdělení na směs, která bude 

regenerována a na vratnou směs. 

Výrobní fáze I  Manipulace s vratnou směsí – za vstup je považována použitá 

formovací směs, výstupem je pak dále použitelná vratná 

směs. 

Výrobní fáze J  Regenerace – za vstup je považována použitá formovací 

směs, výstupem je pak regenerát. 

Výrobní fáze K  Deponie – vstupem je dále nepoužitelná směs ve slévárně, 

výstupem jsou deponované odpady. 

Dalším krokem bylo stanovení dílčích podfází a příslušných kalkulačních jednic. 
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Obr.1: Rozdělení přípravy formovacích směsí na výrobní fáze
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Hlavní výrobní fáze A – Pořízení, manipulace a příprava nového ostřiva. Tato výrobní fáze  

se dále dělila na: 

A.1 - Pořízení a externí doprava ostřiva: 

- nákup ostřiva (A1.1), 

- doprava ostřiva do slévárny (A1.2). 

A.2 – Interní manipulace s ostřivem do zásobníků: 

- vykládka ostřiva od dodavatele – venkovní skládka  (A.2.1), 

- nakládání ostřiva z venkovní skládky (A.2.2), 

- převoz ostřiva k zásobníkům (A.2.3), 

- vykládka ostřiva do zásobníků – hala (A.2.4). 

Výstupem dílčích výrobních podfází A.1, A.2 jsou náklady na pořízení a manipulaci 

s (vlhkým nebo suchým) ostřivem. Kalkulační jednicí je 1 tuna suchého nebo mokrého 

ostřiva. 

A.3 – Sušení ostřiva: 

- doprava ostřiva k suškám (A.3.1). Kalkulační jednicí je 1 tuna mokrého 

ostřiva. 

- vlastní sušení (A.3.2). Kalkulační jednicí je 1 tuna suchého ostřiva. 

Výstupem dílčích výrobních podfází A.3.1, A.3.2 jsou náklady na vlastní sušení.  

- doprava suchého ostřiva do zásobníků (A.3.3), 

- mezisklad suchého ostřiva (A.3.4), 

- doprava ostřiva k mísiči (A.3.5), 

- další operace (A.3.6) 

Kalkulační jednicí dílčích výrobních podfází A.3.3 –A.3.6 je 1 tuna suchého ostřiva. 

Výstupem hlavní výrobní fáze A jsou náklady na pořízení, manipulaci a přípravu 

nového ostřiva – tedy ostřivo dopravené do mísiče. 

Hlavní výrobní  fáze B – pojivová soustava: 

B.1 – Pojivová soustava I: 

- pořízení a externí doprava pojivové soustavy (B.1.1) 

- nákup pojivové soustavy (B.1.1.1), 

- doprava pojivové soustavy od dodavatele do slévárny (B.1.1.2). 
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Výstupem jsou náklady na pořízení a externí dopravu pojivové soustavy (kalkulační 

jednice 1 tuna pojiva). 

- interní doprava pojivové soustavy (B.1.2), 

- doprava pojivové soustavy do sila (B.1.2.1), 

- doprava pojivové soustavy ze sila nad mísič (B.1.2.2). 

B.2 – Pojivová soustava II: 

- pořízení a externí doprava pojivové soustavy (B.2.1), 

- nákup pojivové soustavy (B.2.1.1), 

- doprava pojivové soustavy od dodavatele do slévárny (B.2.1.2). 

Výstupem jsou náklady na pořízení a externí dopravu pojivové soustavy (kalkulační 

jednice 1 tuna pojiva). 

- interní doprava pojivové soustavy (B.2.2), 

- doprava pojivové soustavy do sila (B.2.2.1), 

- doprava pojivové soustavy ze sila nad mísič (B.2.2.2). 

B.3 – Pojivová soustava III, atd.: 

- pořízení a externí doprava pojivové soustavy (B.3.1), 

- nákup pojivové soustavy (B.3.1.1), 

- doprava pojivové soustavy od dodavatele do slévárny (B.3.1.2). 

Výstupem jsou náklady na pořízení a externí dopravu pojivové soustavy (kalkulační 

jednice 1 tuna pojiva). 

- interní doprava pojivové soustavy (B.3.2), 

- doprava pojivové soustavy do sila (B.3.2.1), 

- doprava pojivové soustavy ze sila nad mísič (B.3.2.2). 

Výstupem hlavní fáze B jsou náklady na nákup a dopravu pojiva (kalkulační jednicí 

je 1 t pojiva) a její doprava do mísiče. 

Hlavní výrobní fáze C– Přísady: 

C.1 – Přísada I: 

- externí doprava přísad (C.1.1), 

- nákup přísad (C.1.1.1), 

- doprava přísad (C.1.1.2). 



 

Veronika Nykodýmová, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství  29 

- interní doprava přísad (C.1.2), 

- doprava přísad do sila (C.1.2.1), 

- doprava přísad ze sila nad mísič (C.1.2.2). 

C.2 – Přísada II: 

- externí doprava přísad (C.2.1), 

- nákup přísad (C.2.1.1), 

- doprava přísad (C.2.1.2). 

- interní doprava přísad (C.2.2), 

- doprava přísad do sila (C.2.2.1), 

- doprava přísad ze sila nad mísič (C.2.2.2). 

C.3 – Přísada III, atd.: 

- externí doprava přísad (C.3.1), 

- nákup přísad (C.3.1.1), 

- doprava přísad (C.3.1.2). 

- interní doprava přísad (C.3.2), 

- doprava přísad do sila (C.3.2.1), 

- doprava přísad ze sila nad mísič (C.3.2.2). 

Kalkulační jednicí výrobní fáze je 1 tuna přísad. Výstupem hlavní výrobní fáze C 

jsou náklady na pořízení a manipulaci s přísadami (včetně jejich dopravy do mísiče). 

Hlavní výrobní fáze D – Voda: 

D.1 – Pořízení vody. 

Kalkulační jednicí výrobní fáze je 1 tuna vody. Výstupem hlavní výrobní fáze D jsou 

náklady na pořízení vody. 

Hlavní výrobní fáze E – Přípravné práce – předmíchaná směs: 

E.1 – Míchání předmíchané směsi. 

E.2 – Doprava předmíchané směsi do mísiče. 

E3 – Další operace. 

Kalkulační jednicí hlavní výrobní fáze E je 1 tuna vyrobené předmíchané  směsi a 

výstupem jsou náklady na předmíchání směsi. 

Hlavní výrobní fáze F – Míchání komponent v mísiči. 
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F.1 – Míchání komponent. 

F.2 – Další operace. 

Kalkulační jednicí hlavní výrobní fáze F je 1 tuna vyrobené formovací směsi a 

výstupem jsou náklady na míchání komponent v mísiči. 

Hlavní výrobní fáze G – Technologické vlastnosti vyrobené formovací směsi. 

G.1 – Zkoušky. 

G.2 – Další operace. 

Kalkulační jednicí je 1 tuna vyrobené formovací směsi. Výstupem hlavní výrobní 

fáze G jsou náklady na zkoušení technologických vlastnosti vyrobené formovací směsi. 

Hlavní výrobní fáze H – Použitá formovací směs 

H.1 – Doprava použité formovací směsi. 

- svoz vratné směsi z formovny (H.1.1), 

- centrální svoz (H.1.2) - podle konkrétních podmínek slévárny je volena 

varianta H.1.1 nebo H.1.2. 

H.2 – Další operace. 

Kalkulační jednicí je 1 tuna použité formovací směsi. Výstupem hlavní výrobní fáze 

H jsou náklady na dopravu použité formovací směsi. 

Hlavní výrobní fáze I – Manipulace s vratnou směsí. 

I.1 – Doprava vratné směsi: 

- doprava použité směsi do úpravny (I.1.3), 

- magnetické separátory (I.2.1), 

- polygony (I.2.2), 

- doprava vratné směsi k mísiči (I.1.4), 

- další operace (I.2.3). 

Výstupem hlavní fáze I jsou náklady na dopravu vratné směsi (kalkulační jednicí je 1 

t vratné směsi) a její doprava do mísiče. 

Hlavní výrobní fáze J – Regenerace. 

J.1 – Doprava použité formovací směsi do regenerační jednotky. 

J.2 – Vlastní regenerace. 

J.3 – Přeprava regenerátu do zásobníků. 
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J.4 – Přeprava regenerátu k mísiči. 

J.5 – Další operace. 

Kalkulační jednicí je 1 tuna regenerátu použitelného k výrobě příslušné nové 

formovací směsi. Výstupem hlavní výrobní fáze J jsou náklady na výrobu regenerátu. 

Hlavní výrobní fáze K – Deponie. 

K.1 – Nakládání s odpady z vratné směsi.  

- poplatky za ukládání odpadů (K.1.1), 

- přeprava odpadů na deponie (K.1.2), 

- další operace (K.1.3). 

K.2 – Nakládání s odpady z regenerace. 

- poplatky za ukládání odpadů (K.2.1), 

- přeprava odpadů na deponie (K.2.2), 

- další operace (K.2.3). 

Kalkulační jednicí je 1 tuna odpadů vzniklého při výrobě příslušné formovací směsi. 

Výstupem hlavní výrobní fáze K jsou náklady na 1 tunu odpadů. 

 Po analýze výrobních fází přípravy formovacích směsí následovalo sestavení 

nákladového modelu. 

4.2.2 Sestavení nákladového modelu přípravy formovacích směsí 

Výsledkem sestavení nákladového modelu přípravy formovacích směsí je (jsou): 

- Podrobné nákladové ohodnocení daných výrobních fází. Nákladové ohodnocení 

vychází z přesného popisu pracovních operací v dané výrobní fázi přípravy 

formovacích směsí. Následně s pomocí cen a nákladových sazeb se stanovují NVN 

přípravy formovacích směsí. 

- Neúplné vlastní náklady byly definovány podle známých přístupů, osvědčených  

v předchozích pracích [8, 9, 10] jako náklady: 

o Zahrnující hlavní přímé náklady používaného výrobního způsobu přípravy 

formovacích směsí, které jsou přímo stanovitelné a jejichž vynakládání 

může osádka nebo vedení příslušného střediska přímo ovlivnit. 

o Jedná se zejména o náklady na přímé vstupy jako je ostřivo, pojivová 

soustava přísady, veškeré náklady na energie, dopravu, přímé mzdy apod.  
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o Dále náklady na sekundární suroviny – tedy hlavně regenerát a vratnou 

směs. Na rozdíl od nových surovin, kde je jejich cena i náklady na 

manipulace zřejmá, bylo třeba řešit ocenění použité vratné směsi, která 

opětovně vstupuje do systému přípravy nové směsi. 

Tedy po vytlučení odlitku z forem dostaneme použitou formovací směs.  

Ke zpracování použité formovací směsi se používají operace sloužící  

k odstranění všech kovových komponent, rozdrcení nebo odstranění 

„hrudkovitých“ částí apod. Tyto operace obvykle zajišťují magnetické 

separátory, polygony a další zařízení. V průběhu technologického 

zpracování se použitá formovací směs rozdělí na část určenou na deponie a 

vratnou směs upravenou tak, aby byla následně použitelná do mísiče 

k přípravě nové formovací směsi. Tento proces je typický pro bentonitové 

formovací směsi. Vratná směs obsahuje nejen použitelné ostřivo ale i pojivo 

a přísady. Jiný proces je typický např. u samotvrdnoucích formovacích 

směsí (ST), kde prakticky ve vratné směsi není žádné použitelné pojivo a 

dokonce jeho přítomnost negativně ovlivňuje použití vratné směsi jako 

ostřiva. Zde se používá proces regenerace, jehož výsledkem by mělo být 

ostřivo – regenerát, který by se svými fyzikálně chemickými vlastnostmi co 

nejvíce přiblížil novému ostřivu. Z toho vyplývá, že použití regenerátu 

snižuje spotřebu nového ostřiva. Vzhledem k praktickému využití 

použitelné vratné směsi, regenerátu se může ke stanovení ceny přistupovat 

z různých hledisek. Ocenění vratné směsi, regenerátu může tedy být rovno:  

§ nule, 

§ nákladům na nové ostřivo, 

§ nákladům na výrobu regenerátu, vratné směsi, 

§ nákladům na nové ostřivo navýšeným o náklady na nové pojivo, 

§ nákladům na regenerát navýšeným o náklady na nové pojivo,  

§ poměru nákladů na nové ostřivo, nákladů na regenerát a nákladům  

na nové pojivo, 

§ nákladům na regenerát snížené o náklady na regeneraci a navýšeném  

o náklady na výrobu použitelné vratné směsi. 
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Všechny navržené varianty mají své jisté důvody pro využití k tvorbě 

stanovení nákladů vratné směsi, regenerátu. A samozřejmě je zde i řada 

důvodů proč dané varianty nebudou věrně tyto náklady zobrazovat. V této 

práci je použito ocenění pomocí nákladů na výrobu vratné směsi, 

regenerátu. 

o Dále jsou do šetření záměrně zahrnuty náklady na opravy a odpisy (např. 

regenerační zařízení, mísič, pásová doprava, atd.) ačkoliv v základní 

definici NVN nejsou uvedeny. Podle definice se do vzorce NVN zahrnují 

pouze náklady, které můžou zaměstnanci přímo ovlivnit. Odpisy jsou 

vloženy záměrně, aby se mohla porovnávat nákladovost směsí 

připravovaných jak na již odepsaném zařízení, tak i na zcela nových 

linkách. 

- Takto definované NVN jednotlivých hlavních výrobních fází a přípravy 

formovacích směsí byly rozděleny na variabilní a fixní náklady a dále bylo 

provedeno rozdělní podle vlivu vyráběného sortimentu a to podle následujících 

zásad: 

      Variabilní charakter mají: 

- nově nakupované suroviny (ostřiva, pojiva, tvrdidla, atd.), 

- veškeré náklady na energie vynaložené při dopravě, manipulaci, 

míchání apod., 

- náklady a poplatky vynaložené na uložení, dopravu a manipulaci 

s deponiemi. 

Fixní charakter mají: 

- veškeré osobní náklady,  

- náklady na opravy, údržbu a odpisy. 

Je známo, že při změnách výše výroby bude zařazení nákladů na přípravu 

formovacích směsí do obou těchto skupin odlišné. Z tohoto důvodu byla pro uvedené 

rozdělení zadána změna hmotnosti připravované příslušné formovací směsi v rozmezí  

± 10 % od její stávající roční výše v tunách. 

Zařazení nákladů podle vlivu vyráběného sortimentu bylo provedeno následovně: 
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- náklady vzniklé s pořízením nových vstupních surovin (ostřiva, 

pojiva, tvrdidla, atd.) jsou dané pouze sortimentem vyráběných 

odlitků ve slévárně (označeno SO), 

- náklady spojené s externí dopravou (dodavatel) vstupních surovin a 

náklady vzniklé při deponování odpadů jsou ovlivněné jak 

sortimentem vyráběných odlitků tak slévárnou (zařízení, dopravní 

toky, pracovní a energetické režimy), dále označeno SO+SL, 

- veškeré ostatní náklady (interní manipulace se vstupními 

surovinami, výroba regenerátu, vratná směs, míchání a zkoušky 

formovacích směsí) jsou zařazeny do poslední skupiny a to náklady 

dané slévárnou (SL). 

- Výpočet NVN jednotlivých hlavních výrobních fází a rozdělení do uvedených 

skupin. 

- Výpočet NVN přípravy formovacích směsí (tedy pracovně celkových NVN) a 

jejich následné rozdělení do uvedených skupin. 

4.2.3 Převedení nákladového modelu do aplikace Excel 

Dalším krokem bylo převézt vytvořený nákladový model pro přípravu formovacích 

směsí do počítačové podoby (aplikace Excel). Na základě předem definovaného seznamu 

konkrétních otázek se přiřadí potřebné údaje nutné k výpočtu nákladů. Následně po 

doplnění požadovaných dat pracovníky slévárny provede program automatické zpracování 

(podle předem nadefinovaných matematických vzorců) vedoucí ke stanovení neúplných 

vlastních nákladů přípravy formovacích směsí. 

Důvodem převedení nákladového modelu do Excelu byla snaha o vytvoření 

uceleného systému pro komplexní a jednoduché stanovení nákladů na přípravu 

formovacích směsí ve slévárnách. Vytvořením programu dochází k ulehčení a zásadnímu 

urychlení zdlouhavého provádění jednotlivých výpočtů nutných ke stanovení nákladů. 

Vytvořený program pracuje v jednom sešitu aplikace Excel, který obsahuje celkem 

devatenáct listů. Předmětný program je následně obecně popsán. 

 Nejprve se jedná o dotazníkovou část, která je rozdělena do dvou oblastí. A to na 

získaní obecných informací týkajících se připravované formovací směsi a dále  

na konkrétní data týkající se samotné přípravy. K tomuto obecnému popisu je přidána 

ukázka dotazníku (tab. 2). Dále navazuje obecný popis nákladové části, který je doplněn  
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o ukázku jednotlivých vzorců s odkazy na konkrétní výsledky uvedené ve dvou tabulkách 

(tab. 3, 4) za obecným popisem. Celý příklad dotazníkové i nákladové části je  

v příloze P1.   

4.2.3.1 Obecná dotazníková část programu 
První částí je obecná dotazovací část, která je obsažena na jednom listu: 

V sešitě s názvem „I_1“ je jedna tabulka (příloha P1, tab. 1) týkající se cen energií, 

sazeb mzdových nákladů a hmotnostního složení připravené dávky formovací směsi 

v mísiči. V tomto sešitě je nutné vyplnit číselné údaje v kolonkách označených červeně  

(sl. 3) v požadovaných jednotkách podle specifikace každého provozu. Pokud dochází 

k vývozu odpadů na deponie, je nutné (k tomu, aby nákladové tabulky správně fungovaly) 

vyplnit řádky 37 a 38.  

4.2.3.2 Konkrétní dotazníková část programu 
V následujících osmi listech je zpracován dotazník (viz příloha P1), který je 

rozdělen podle jednotlivých hlavních fází přípravy formovacích směsí. 

Dotazníková část, každý list je označen písmenem D (dotazník) a písmeny A-K 

(podle rozdělení fází): 

a. List „D_A“ (příloha P1, tab. 2) je zaměřen na pořízení, manipulaci a 

přípravu nového ostřiva, jeho ukázka je v tab. 2 v textu. Dotazník umožňuje 

zadat potřebné informace pro dvě různá ostřiva. Prvním rozhodovacím 

kritériem v této hlavní fázi je, zda slévárna nakupuje mokré nebo suché 

ostřivo. V případě mokrého ostřiva se vyplňuje červeně vyznačený sloupec 

(sl. 2) a postup vyplňování je vyznačen červenou šipkou. Vstupní údaje  

pro výpočet nákladů jsou v jednotkách hod, l, t, m3, které jsou vztaženy  

na manipulační množství s ostřivem (dále MMO). V případě suchého 

ostřiva se vyplňuje sl. 3, který je vyznačen červeně a postupuje se pomocí 

modré šipky, která přechází až k poslední podfázi, jíž  je doprava ostřiva 

k mísiči. Důvodem je, že při nákupu suchého ostřiva je dovezené množství 

„nafoukáno“ do skladu (tento náklad je v ceně ostřiva) a odtud se 

přepravuje přímo k mísiči. Nevznikají tedy náklady spojené s různými 

vnitřními manipulacemi a sušením. 

b. List „D_B“ (příloha P1, tab. 3) se týká pojivové soustavy. Je rozdělen  

do tří identických částí, což umožňuje vyplnit tři různé pojivové soustavy 

(viz sl. 2, 3, 4). Vstupní údaje pro výpočet nákladů jsou v hod, l, t, m3  
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(viz sl. 5), které jsou vztaženy na manipulační množství s pojivovou 

soustavou (dále MMPS). Vyplňuje se červeně vyznačený sloupec.  

c. Sešit „D_C“ (příloha P1, tab. 4) se týká přísad. Je rozdělen do tří opět 

shodných částí (podobně jako u pojivové soustavy), což umožňuje vyplnit 

tři různé používané přísady (sl. 2, 3, 4). Vstupní údaje pro výpočet nákladů 

jsou v jednotkách hod, l, t, m3, které jsou vztaženy na manipulační množství 

s přísadou (dále MMP). Vyplňuje se červeně vyznačený sloupec.  

d. List „D_D,E,F“ (příloha P1, tab. 5, 6, 7) obsahuje tři hlavní fáze a to vodu, 

přípravné práce – předmíchaná směs a míchání komponent. U fáze D.1 

voda (tab. 5) se vyplňuje do červeně vyznačeného sloupce pouze cena  

(sl. 2), za kterou je pořízena. Další fáze přípravné práce – předmícháná 

směs (tab. 6). Zde jsou vstupní údaje pro výpočet nákladů v jednotkách 

hod, l, t, m3, které jsou vztaženy na manipulační množství se směsí (dále 

MMS). Vyplňuje se červeně vyznačený sloupec. Poslední fáze F je míchání 

komponent (tab.7). V tomto případě jsou vstupní údaje pro výpočet nákladů 

v jednotkách hod, l, t, m3, které jsou vztaženy na dávku připravené 

formovací směsi (dále dávka). Vyplňuje se červeně vyznačený sloupec. 

e. V listě „D_G,H“ (příloha P1, tab. 8, 9) jsou dvě hlavní fáze. První je 

technologické vlastnosti připravené formovací směsi (tab. 8). Vstupní údaje 

pro výpočet nákladů jsou v jednotkách hod, l, t, m3, které jsou vztaženy  

na dávku připravené formovací směsi (dále dávka). Vyplňuje se červeně 

vyznačený sloupec. Druhá hlavní fáze je použitá formovací směs (tab. 9). 

V tomto případě jsou vstupní údaje pro výpočet nákladů v jednotkách hod, 

l, t, m3, které jsou vztaženy na manipulační množství s vratnou směsí (dále 

MMV). Vyplňuje se červeně vyznačený sloupec. 

f. List „D_I“ (příloha P1, tab. 10) je zaměřen na údaje týkající se manipulace 

s vratnou směsí, kde se pracuje jako v předchozí fázi s manipulačním 

množstvím vratné směsi (MMV). Vyplňuje se opět červeně vyznačený 

sloupec. 

g. List „D_J“ (příloha P1, tab. 11) obsahuje data týkající se hlavní fáze 

regenerace. Zde jsou vstupní údaje pro výpočet nákladů v jednotkách hod, l, 

t, m3, které jsou vztaženy na manipulační množství s regenerátem (dále 

MMR). Vyplňuje se červeně vyznačený sloupec. 
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h. Poslední list „D_K“ (příloha P1, tab. 12) je pro hlavní výrobní fázi 

deponie. Vstupní údaje pro výpočet nákladů v jednotkách t, km které jsou 

vztaženy na manipulační množství s deponiemi (dále MMD). Tabulka je 

rozdělena na odpady vzniklé z vratné směsi a z regenerace. Vyplňuje se 

samozřejmě červeně vyznačený sloupec. 

Tab. 2: Ukázka dotazníku pro fázi A 

 

4.2.3.3 Nákladová část programu 
V následujících devíti listech aplikace Excel se provádí automatická výpočet 

nákladů, které vznikají v jednotlivých fázích přípravy formovacích směsí.  

V této nákladové části (příloha P1) je každý list označen písmenem N (výpočet nákladů) a 

písmeny A - K (opět podle rozdělení výrobních fází). Konkrétní ukázka pro nové ostřivo je 

v tab. 3 v textu a ukázka souhrnné tabulky je v tab. 4 v text. Do této části se již žádné 

údaje nedoplňují, jednotlivé nákladové tabulky reagují na změny v dotazníkové a 

informační části: 

V prvních sedmi listech je jedenáct tabulek, ve kterých jsou vypočítány náklady  

na příslušnou hlavní fázi přípravy formovací směsi (A – K). Pro všechny fáze platí  
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(ve sloupcích) následující řazení zjištěných nákladů (tab. 3 v textu a příloha P1, tab. 13 – 

tab. 23): 

Materiálové náklady 

Zpracovací náklady   

   NVN  

   Variabilní náklady  

Fixní náklady  

Náklady ovlivněné sortimentem (SO)  

Náklady ovlivněné sortimentem i slévárnou (SO) + (SL)  

Náklady ovlivněné slévárnou (SL)  

V listě s označením „FS“ je souhrnná tabulka pro výpočet nákladů přípravy 

formovací směsi (příloha P1, tab. 24). Ve sl. 1 jsou vyjmenované hlavní fáze přípravy 

formovacích směsí. Sl. 2 obsahuje jednotky týkajících se množství uvedená ve sl. 3. 

Následuje nákladová sazba vypočítaná v předchozích listech označených „N_A-K“ Ve sl. 

5 je proveden propočet NVN nákladů připravené formovací směsi v dávce mísiče. 

Následuje přepočet na 1 t připravené formovací směsi (sl. 6). A dále rozdělení 

vypočítaných NVN na náklady materiálové, zpracovací, ovlivnitelné sortimentem, 

ovlivnitelné vyráběným sortimentem a slévárnou, ovlivnitelné slévárnou. 

Poslední list „CN“ (příloha P1, tab. 25) obsahuje detailní členění nákladů 

rozdělených na materiálové a zpracovací náklady bez ohledu na stanovené hlavní fáze. 

Toto rozdělení je vyjádřeno v Kč/dávka, Kč/t, %. 

Dále je v textu detailně popsán příklad výpočtu nákladů první fáze přípravy 

formovací směsi a to fáze A – Pořízení, manipulace a příprava nového ostřiva (tab. 3  

v textu). Jsou zde uvedeny obecné vzorce 2 – 15 pro výpočet nákladů a příklad „cesty“ 

v aplikaci Excel. Pro ostatní hlavní fáze jsou vzorce stejné nebo obdobné.  
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Náklady na tuto fázi jsou rozděleny:  

Materiálové náklady (tab. 3 v textu, sl. 2 a 11) 

Zpracovací náklady (tab. 3, sl. 12): elektrická energie (sl. 3) 

plyn (sl. 4) 

stlačený vzduch (sl. 5) 

nafta (sl. 6) 

osobní náklady (sl. 7)  

nájemné (sl. 8) 

opravy (sl. 9) 

odpisy (sl. 10) 

   NVN (tab. 3, sl. 13)  

   Variabilní náklady (tab. 3, sl. 14) 

Fixní náklady (tab. 3, sl. 15) 

Náklady ovlivněné sortimentem (SO) (tab. 3, sl. 16) 

Náklady ovlivněné sortimentem i slévárnou (SO) + (SL) (tab. 3,  
sl. 17) 

Náklady ovlivněné slévárnou (SL) (tab. 3, sl. 18) 

 Definování matematických vztahů pro výpočet nákladů v hlavní fázi: 

1. Materiálové náklady (tab. 3, sl. 2) 

  Mn = Cmo + Cso          (2) 

Kde:  Mn  materiálové náklady [Kč/t]  

  Cmo  cena mokrého ostřiva [Kč/t] 

  Cso  cena suchého ostřiva [Kč/t] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.1.1 – Nákup ostřiva (viz příloha P1 na CDromu, 

v textu tab. 3, ř. 2, sl. 2): 

N_AF9 = D_A!I6+D_A!I7 

280 Kč/t (tab. 3, ř. 2, sl. 2) = 280 Kč/t (tab. 2, ř. 2, sl. 2) + 0 Kč/t (tab. 2, ř. 3, sl. 2) 

  Po materiálových nákladech následují zpracovací náklady (tab. 3, sl. 3 – 10) 

skládající se: 

2. Elektrická energie (tab. 3, sl. 3) 

  Nel = P * Dz * K * Cel / MM        (3) 

Kde:  Nel  náklady na elektrickou energii [Kč/t] 
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  P  příkon zařízení [W] 

  Dz  doba chodu zařízení [hod/MMO] 

  Cel  cena 1 kWh [Kč/kWh] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/MMO]  

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.1 – Vykládka ostřiva od dodavatele (tab. 3, ř. 5,  

sl. 3):  

N_AG12=KDYŽ(D_A!I20=0;0;((D_A!I17*D_A!I18*D_A!I19*I_1!E6)/D_A!I20))+KDY

Ž(D_A!I24=0;0;((D_A!I21*D_A!I22*D_A!I23*I_1!E6)/D_A!I24)) 

0Kč/t=KDYŽ(0t/MMO=0;0;((0kW*0*0hod/MMO*0Kč/kWh)/0t/MMO))+KDYŽ(0t/MM

O=0;0;((0kW*0*0hod/MMO*0Kč/kWh)/0t/MMO)) 

3. Plyn (tab. 3, sl. 4) 

  Np = Sp * Cp / MM         (4) 

Kde:  Np  náklady na plyn [Kč/t] 

  Sp  spotřeba plynu [Nm3/MMO] 

  Cp  cena 1 Nm3 plynu [Kč/Nm3] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/MMO] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.3.2 – Vlastní sušení (tab. 3, ř. 12, sl. 4):  

N_AH19=KDYŽ(D_A!I160=0;0;(D_A!I157*I_1!E9+D_A!I158*I_1!E10+D_A!I159*I_1!

E11)/D_A!I160)*KDYŽ(D_A!I161=0;0;D_A!I160/D_A!I161) 

121Kč/t=KDYŽ(21t/MMO=0;0;(258,85Nm3/MMO*9,38Kč/Nm3+0Nm3/MMO*0Kč/Nm3

+0Nm3/MMO*0Kč/Nm3)/21t/MMO)*KDYŽ(20,14 t/MMO=0;0;21t/MMO/20,14 t/MMO) 

4. Stlačený vzduch (tab. 3, sl. 5) 

  Nsv = Sv * Cv / MM         (5) 

Kde:  Nsv  náklady na stlačený vzduch [Kč/t] 

  Sv  spotřeba vzduchu [m3/MMO] 

  Cv  cena 1 m3 stlačeného vzduchu [Kč/m3] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/MMO] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.3 – Převoz ostřiva k zásobníkům (tab. 3, ř. 7, sl. 5):  

N_AI14=KDYŽ(D_A!I82=0;0;(D_A!I81*I_1!E8)/D_A!I82)/100*(100KDYŽ(D_A!I150=

0;0;D_A!I151*100/D_A!I150)) 
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0Kč/t=KDYŽ(0t/MMO=0;0;(0m3/MMO*0,25Kč/m3)/0t/MMO)/100*(100KDYŽ(21t/MM

O =0;0; 20,14 t/MMO *100/21t/MMO)) 

5. Nafta (tab. 3, sl. 6) 

  Nnf = Sn * Cn / MM         (6) 

Kde:  Nnf  náklady na naftu [Kč/t] 

  Sn  spotřeba nafty [l/MMO] 

  Cn  cena 1 l nafty [Kč/l] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/MMO] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.1 – Vykládka ostřiva od dodavatele (tab. 3, ř. 5,  

sl. 6):  

N_AJ12=KDYŽ(D_A!I26=0;0;(D_A!I25*I_1!E7)/D_A!I26)/100*(100KDYŽ(D_A!I150=

0;0;D_A!I151*100/D_A!I150)) 

0Kč/t=KDYŽ(0t/MMO=0;0;(0l/MMO*30Kč/l)/0t/MMO)/100*(100KDYŽ(21t/MMO=0;0; 

20,14t/MMO*100/21t/MMO)) 

6. Osobní náklady (tab. 3, sl. 7) 

  Nos = Dp * S / MM         (7) 

Kde:  Nos  osobní náklady [Kč/t] 

  Dp  doba práce pracovníka [hod/MMO] 

  S  hodinová sazba pracovníka [Kč/hod] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/MMO] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.1 – Vykládka ostřiva od dodavatele (tab. 3, ř. 5,  

sl. 7):  

N_AK12=KDYŽ(D_A!I16=0;0;(D_A!I11*I_1!E14+D_A!I12*I_1!E15+D_A!I13*I_1!E1

6+D_A!I14*I_1!E19+D_A!I15*I_1!E20)/D_A!I16)/100*(100KDYŽ(D_A!I150=0;0;D_A

!I151*100/D_A!I150)) 

0Kč/t=KDYŽ(0t/MMO=0;0;(0hod/MMO*107Kč/hod+0hod/MMO*139,5Kč/hod+0hod/M

MO*0Kč/hod+0hod/MMO*124Kč/hod+0hod/MMO*124Kč/hod)/0t/MMO)/100*(100KD

YŽ(21t/MMO=0;0;20,14t/MMO*100/21t/MMO)) 

7. Nájemné (tab. 3, sl. 8) 

  Nn = n /MM          (8) 

Kde:  Nn  náklady spojené s nájmem [Kč/t] 
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  n  výše nájmu [Kč/měsíc] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/měsíc] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.3 – Převoz ostřiva k zásobníkům (tab. 3, ř. 7, sl. 8): 

N_AL14=KDYŽ(D_A!I84=0;0;D_A!I83/D_A!I84)/100*(100KDYŽ(D_A!I150=0;0;D_A!

I151*100/D_A!I150)) 

0Kč/t=KDYŽ(0t/měsíc=0;0;0Kč/měsíc/0t/měsíc)/100*(100KDYŽ(21t/MMO=0;0;20,14t/

MMO*100/21t/MMO)) 

8. Opravy (tab. 3, sl. 9) 

  Nop = Op / MM         (9) 

Kde:  Nop  náklady na opravy [Kč/t] 

  Op  opravy [Kč/měsíc] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/měsíc] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.1 – Vykládka ostřiva od dodavatele (tab. 3, ř. 5,  

sl. 9):  

N_AM12=KDYŽ(D_A!I34=0;0;(D_A!I31+D_A!I32+D_A!I33)/D_A!I34) 

0Kč/t=KDYŽ(0t/měsíc=0;0;(0Kč/měsíc+0Kč/měsíc+0Kč/měsíc)/0t/měsíc) 

9. Odpisy (tab. 3, sl. 10) 

  Nod = Od /MM        

 (10) 

Kde:  Nod  náklady na odpisy [Kč/t] 

  Od  odpisy [Kč/měsíc] 

  MM  manipulační množství v dané fázi [t/měsíc] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.1 – Vykládka ostřiva od dodavatele (tab. 3, ř. 5,  

sl. 10):  

N_AN12=KDYŽ(D_A!I30=0;0;(D_A!I27+D_A!I28+D_A!I29)/D_A!I30) 

0Kč/t=KDYŽ(0t/měsíc=0;0;(0Kč/měsíc+0Kč/měsíc+0Kč/měsíc)/0t/měsíc) 

10. Materiálové náklady (tab. 3, sl. 11) 

Příslušný řádek ze sloupce 2 je přiřazen do sloupce 11.  

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.1.1 – Nákup ostřiva (tab. 3, ř. 2, sl. 11): 

N_AO9=F9 
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280Kč/t=280Kč/t  

11. Zpracovací náklady (tab. 3, sl. 12) 

  Zn = Nel + Np + Nsv + Nnf + Nos + Nn + Nop + Nod   

 (11) 

Kde:  Zn  zpracovací náklady [Kč/t] 

  Nel  náklady na elektrickou energii [Kč/t] 

  Np  náklady na plyn [Kč/t] 

  Nsv  náklady na stlačený vzduch [Kč/t] 

  Nnf  náklady na naftu [Kč/t] 

  Nos  osobní náklady [Kč/t] 

  Nn  náklady spojené s nájmem [Kč/t] 

  Nop  náklady na opravy [Kč/t] 

  Nod  náklady na odpisy [Kč/t] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.1.1 – Nákup ostřiva (tab. 3, ř. 2, sl. 12): 

N_AP9=SUMA(G12:N12) 

0Kč/t=SUMA(0Kč/t:0Kč/t) 

12. NVN (tab. 3, sl. 13) 

  NVN = Mn + Zn        

 (12) 

Kde:  NVN  neúplné vlastní náklady příslušné fáze [Kč/t] 

  Mn  materiálové náklady [Kč/t] 

  Zn  zpracovací náklady [Kč/t] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A – A.1.1 – Nákup ostřiva (tab. 3, ř. 2, sl. 13): 

N_AQ9=SUMA(O9:P9) 

280Kč/t=SUMA(280Kč/t:0Kč/t) 

13. Variabilní náklady (tab. 3, sl. 14) 

  Vn = Nel + Np + Nsv + Nnf       

 (13) 

Kde:  Vn  variabilní náklady [Kč/t] 

  Nel  náklady na elektrickou energii [Kč/t] 
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  Np  náklady na plyn [Kč/t] 

  Nsv  náklady na stlačený vzduch [Kč/t] 

  Nnf  náklady na naftu [Kč/t] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.4 – Vykládka ostřiva do zásobníků-hala (tab. 3, ř. 8, 

sl. 14):  

N_AQ15=G15+H15+I15+J15 

1,1Kč/t=1,1Kč/t+0Kč/t+0Kč/t+0Kč/t 

14. Fixní náklady (tab. 3, sl. 15) 

  Fn = Nos + Nn + Nop + Nod      

 (14) 

Kde:  Fn  fixní náklady [Kč/t] 

  Nos  osobní náklady [Kč/t] 

  Nn  náklady spojené s nájmem [Kč/t] 

  Nop  náklady na opravy [Kč/t] 

  Nod  náklady na odpisy [Kč/t] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.4 – Vykládka ostřiva do zásobníků - hala (tab. 3, ř. 8, 

sl 15):  

N_AS15=K15+L15+M15+N15 

0,2Kč/t=0,2Kč/t+0Kč/t+0Kč/t+0Kč/t 

15. Náklady ovlivněné sotimentem (tab. 3, sl. 16) 

Materiálové náklady týkající se přímo nákupu materiálu. 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.1.1 – Nákup ostřiva (tab. 3, ř. 2, sl. 16): 

N_AT9=F9 

280Kč/t=280Kč/t 

16. Náklady ovlivněné sortimentem i slévárnu (tab. 3, sl. 17) 

Materiálové náklady týkající se přímo externí dopravy nakoupeného materiálu. 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.1.2 – Doprava ostřiva do slévárny (tab. 3, ř. 3, sl. 17): 

N_AU10=F10 

120Kč/t=120Kč/t 
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17. Náklady ovlivněné slévárnou (tab. 3, sl. 18) 

  SL = Nel + Np + Nsv + Nnf + Nos + Nn + Nop + Nod   

 (15) 

Kde:  SL  náklady ovlivněné slévárnou [Kč/t] 

  Nel  náklady na elektrickou energii [Kč/t] 

  Np  náklady na plyn [Kč/t] 

  Nsv  náklady na stlačený vzduch [Kč/t] 

  Nnf  náklady na naftu [Kč/t] 

  Nos  osobní náklady [Kč/t] 

  Nn  náklady spojené s nájmem [Kč/t] 

  Nop  náklady na opravy [Kč/t] 

  Nod  náklady na odpisy [Kč/t] 

Ukázka vzorce z Excelu pro fázi A.2.4 – Vykládka ostřiva do zásobníků-hala (tab. 3, ř. 8, 

sl. 18):  

N_AV15=SUMA(G15:N15) 

1,2Kč/t=SUMA(1,1Kč/t:0Kč/t) 

  Na základě uvedených nadefinovaných vzorců můžeme tedy stanovit náklady  

na pořízení, manipulaci a přípravu nového ostřiva. V uvedeném případě činí zjištěné 

náklady 582 Kč/t nového ostřiva (tab. 3, ř. 17, sl. 13), z toho 541 Kč/t má variabilní 

charakter (ř. 17, sl. 14,) a 40 Kč/t fixní (ř. 17, sl. 15). 

 Poté co byly zpracovány jednotlivé fáze nutné k přípravě formovací směsi 

následovalo sestavení souhrnné tabulky (tab. 4 v textu). Jednotlivé hlavní fáze přípravy 

formovací směsi jsou uvedeny ve sl. 1, následuje sl. 2 s jednotkami, které se vztahují  

ke sl. 3. Tam je uvedeno hmotnostní množství každé hlavní fáze. Součet těchto množství 

následně tvoří 1000 kg (kalkulační jednice) připravené formovací směsi. Tento sloupec 

vychází z údajů v příloze P1, tab. 1, ř. 23 – ř. 39. Ve sl. 4 (v textu) je zjištěná nákladová 

sazba z každé hlavní fáze, př. Nové ostřivo – výsledek 582 Kč/t nového ostřiva z tab. 3  

v textu, ř. 17, sl. 13 se objeví v tab. 4 v textu, ř. 1, sl. 4. Následuje výpočet NVN na dávku 

v mísiči (sl. 5) a poté NVN/t připravené formovací směsi (sl. 6). V dalších sloupcích je 

rozdělení zjištěných nákladů na variabilní a fixní, ovlivněné sortimentem, ovlivněné 
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sortimentem a slévárnou, ovlivněné slévárnou. NVN na přípravu uvedené formovací směsi 

činí 65 Kč/t.          

 Po převedení nákladového modelu do aplikace Excel, následovalo jeho ověření 

v praxi, tzn. zadání dat ze sléváren a stanovení NVN přípravy formovacích směsí. Uvedený 

prázdný nákladový model, připravený k dalšímu použití je umístěn v souboru příloha P2 

na CD. 
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Tab. 3: Ukázka nákladové tabulky – fáze A 

Materiálové Zpracovací náklady Celkem 
náklady elektrická stlačený  osobní Materiálové Zpracovací Variabilní Fixní SO SO+SL SL 

    energie 
plyn 

vzduch 
nafta 

náklady 
nájemné opravy odpisy 

náklady náklady 
NVN 

náklady náklady 

  jednotky [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Ostřivo 1   
2 A.1.1 - Nákup ostřiva 280,0 x x x x x x x x 280 0 280 280,0 x 280,0 x x 
3 A.1.2 - Doprava ostřiva do slévárny. 120,0 x x x x x x x x 120 0 120 120,0 x x 120,0 x 
4 Celkem (ř. 1 + ř. 2) 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 0 400 400 0 280 120 0 
5 A.2.1 - Vykládka ostřiva od dodavatele. x 0,0 x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 x x 0,0 
6 A.2.2 - Nakládání ostřiva z venkovní skládky. x 0,0 x x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 x x 0,0 
7 A.2.3 - Převoz ostřiva k zásobníkům. x 0,0 x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 x x 0,0 
8 A.2.4 - Vykládka ostřiva do zásobníků – hala. x 1,1 x x 0,0 0,2 x 0,0 0,0 0 1 1 1,1 0,2 x x 1,2 
9 Celkem (ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 + ř. 8) 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0 1 1 1 0 0,0 0,0 1,2 
10 Celkem (ř. 4 + ř. 9) 400,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 400 1 401 401 0 280 120 1 
11 A.3.1 - Doprava ostřiva k suškám. x 0,1 x 0,0 0,0 0,1 x 0,4 0,2 0 1 1 0,1 0,6 x x 0,6 
12 A.3.2 - Vlastní sušení x 0,6 120,6 0,0 x 17,3 x 0,0 14,8 0 153 153 121,1 32,2 x x 153,3 
13 A.3.3 - Doprava suchého ostřiva do zásobníku. x 19,0 x 0,0 0,0 3,7 x 1,1 2,6 0 26 26 19,0 7,5 x x 26,5 
14 A.3.4 - Mezisklad suchého ostřiva. x 0,0 x 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 x x 0,0 
15 A.3.5 - Doprava ostřiva k mísiči. x 0,0 x 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0 x x 0,0 
16 Cekem (ř. 11 + ř. 12 + ř. 13 + ř. 14 + ř. 15) 0,0 19,6 120,6 0,0 0,0 21,1 0,0 1,5 17,6 0 180 180 140 40 0 0 180 

17 Celkem (ř. 10 + ř. 16) 400,0 20,7 120,6 0,0 0,0 21,3 0,0 1,5 17,6 400 182 582 541 40 280 120 182 

 

Tab. 4: Souhrnná tabulka - ukázka 

Variabilní Fixní SO SO+SL SL 
Nákladová sazba NVN/dávka NVN 

náklady náklady 
  

Nákladové položky Jednotky Množství 

[Kč/jedn.*1000] [Kč/dávka] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Nové ostřivo 1 kg 9,72 582 6 6 5,3 0,4 2,7 1,2 1,8 
2 Nové ostřivo 2 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Regenerát kg 0 13 0 0 0 0 0 0 0 
4 Vrat kg 959,81 13 12 12 4,3 8,0 0 0 12,3 
5 Pojivová soustava část 1 kg 3,33 4584 15 15 15,2 0,1 14,0 1,1 0,1 
6 Pojivová soustava část 2 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Pojivová soustava část 3 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Přísady 1 kg 0,63 11690 7 7 7,3 0,0 7,3 0 0,03 
9 Přísady 2 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Přísady 3 kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Voda l 26,51 50 1 1 1,3 0 1,3 0 0 
12 Předmíchaná směs kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 Míchání sek/dávka 0 17 17 17 5,6 11,9 x x 17,5 
14 Zkoušky počet/1000t 0 0,2 0,2 0,2 0 0,2 x x 0,2 
15 Deponie % 1 385 6 6 0 5,7 0 5,7 0 

16 Celkem kg 1000   65 65 39 26 25 8 32 
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5 HODNOCENÍ NVN PŘÍPRAVY FORMOVACÍCH SMĚSÍ  

Nejprve budou stručně popsány zařazené formovací směsi. Dále budou následovat 

získané výsledky charakterizující posuzované formovací směsi. 

5.1 Zařazení posuzovaných formovacích směsí do skupin, ve kterých 
byla metodika provozně ověřena 

Metodika byla ověřena u osmi druhů formovacích směsí v provozních podmínkách 

osmi českých sléváren: 

- DSB EURO s.r.o., 

- FERAMO METALUM INTERNATIONAL s.r.o., 

- Královopolská slévárna s.r.o., 

- Mencl Guss s.r.o., 

- Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., 

- Slévárny Třinec, a.s., 

- SPOJENÉ SLÉVÁRNY, spol. s r.o., Krnov, 

- ZPS - SLÉVÁRNA, a.s.  

Posuzované formovací směsi byly zařazeny do tří hlavních skupin: 

- bentonitové formovací směsi, 

- samotvrdnoucí formovací směsi [75], 

- chemicky tvrzené formovací směsi.  

Jejich detailní rozdělení je v tab. 5. 

Tab. 5: Rozdělení sledovaných formovacích směsí 

 Druh formovací směsi Zkratky Označení pro další použití v textu 
ř./sl. 1 2 3 4 5 6 

1 Bentonitové formovací směsi      
2 jednotná JFS Směs 1 Směs 2 Směs 3 Směs 4 
3 modelová MB Směs 5 Směs 6 Směs 7  
4 výplňová VB Směs 8 Směs 9 Směs 10  

5 Samotvrdnoucí formovací směsi      
6 s vodním sklem STE Směs 11 Směs 12   
7 furanová STF Směs 13 Směs 14 Směs 15 Směs 16 
8 ALPHA-SET ALPHA-SET Směs 17 Směs 18 Směs 19 Směs 20 
9 jádrová Cold-Box-Amin CB-A Směs 21    
10 Chemicky tvrzené formovací směsi      
11 jádrová CT Směs 22 Směs 23   
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Pro každou směs jsou v tab. 6 uvedeny vybrané informace. 

Tab. 6: Vybrané informace k připravovaným formovacím směsím zařazeným do sledování 

Směs Typ Materiál 
odlitků 

Hmotnost 
odlitků 

Lokalita 
ostřiva 

Zrnitost
ostřiva 

VOD* Typ mísiče Jmenovitý 
výkon mísiče 

Jed. [-] [-] [kg] [-] [mm] [km] [-] [t/hod] 
ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 LLG 50 SH** 0,22 95 kyvadlový 32 
2 LLG,LKG 80 Střeleč 0,27 135 kolový 12,73 
3 LLG,LKG 80 Střeleč 0,27 135 kolový 17 
4 

JFS 

Al, Cu sl. 0,03-1000 Střeleč 0,22 248 kolový 8 
5 LKG, ocel 1-3000 Střeleč 0,32 88 kolový 2,3 
6 Al, Cu sl. do 400 Střeleč 0,27 135 kolový 3,67 
7 

MB 
LLG, LKG do 200 Střeleč 0,22 135 kolový 7,04 

8 LKG, ocel 1-3000 - - - kolový 8,5 
9 Al, Cu sl. do 400 Střeleč 0,27 135 kolový 8,88 

10 
VB 

LLG, LKG do 200 Střeleč 0,22 135 kolový 8,4 
11 LLG 1-20000 Grudzeń Las 0,32 214 průběžný 20 

12 
STE 

LLG, LKG 30-8000 SH** 0,3 100 kolový 
průběžný 

15 
40 

13 LLG,LKG do 2000 Grudzeń Las 0,3 540 průběžný 27,53 
14 LLG,LKG do 2000 Grudzeń Las 0,3 540 průběžný 8,66 
15 LKG, ocel 1-3000 Střeleč 0,32 88 vířivý 25 
16 

STF 

LLG, ocel do 15000 SH** 0,36 200 průběžný 6 
17 ocel 10-5000 Grudzeń Las 0,37 530 průběžný 18 
18 ocel 10-5000 Grudzeń Las 0,37 530 průběžný 18 
19 ocel 10-5000 - - - průběžný 18 
20 

ALPHA  
-  SET 

ocel 10-1000 chromit*** 0,34 190 lopatkový 3,4 
21 CB - A LLG, LKG  Grudzeń Las 0,3 540 s-mísič 9,46 
22 ocel 10-5000 Grudzeń Las 0,37 530 kolový 7,5 
23 

CT 
ocel 10-1000 chromit*** 0,34 190 lopatkový 3,4 

*  vzdálenost od dodavatele  
**  SH - Šajdíkovy Humence 
*** Jižní Afrika 
 

Po obecné charakteristice zařazených formovacích směsí následují získané výsledky 

a jejich hodnocení. 

5.2 Vlastní výsledky  

V roce 2007 byly stanoveny náklady pro 22 formovacích směsí. V následujícím roce 

byly stanoveny náklady na přípravu 8 formovacích směsí. U 21 stejných směsí z roku 2007 

byly změněny ceny a sazby na aktuální rok (došlo ke změně první dotazníkové tabulky a u 

všech nákladových tabulek). V roce 2009 byla zaktualizována jedna směs. Dvě formovací 

směsi byly aktualizovány v roce 2010. 

 K výpočtu všech nákladových charakteristik dle výše popsaného nákladového 

modelu  bylo nutné zadat číselné informace do 383 vstupních tabulek-dotazníků. Následně 

se automaticky s pomocí programu Excel stanovila data do návazných 648 nákladových 

tabulek. Výsledné nákladové tabulky obsahovaly souhrnnou (závěrečnou) tabulku. Ta byla 
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pro posuzované formovací směsi vytvořena (podle počtu šetřených směsí) 54 krát, 

podrobněji:  

- rok 2007: 264 dotazníkových, 264 nákladových, 22 závěrečných tabulek, 

- rok 2008: 117 dotazníkových, 348 nákladových, 29 závěrečných tabulek, 

- rok 2009: 1 dotazníková, 12 nákladových, 1 závěrečná tabulka, 

- rok 2010: 1 dotazníková, 24 nákladových, 2 závěrečných tabulek viz 

příloha P3, P4, P5, P6 na CD romu. 

Detailní příklad celého nákladového modelu stanovení NVN přípravy formovacích 

směsí od dotazníku po výsledné nákladové tabulky je uveden v již dříve vzpomenuté 

příloze P1. 

Po vytvoření nákladového modelu přípravy formovacích směsí, v aplikaci Excel, 

byly  vypočteny veškeré nákladové charakteristiky pro posuzované formovací směsi. 

 Ověřovací propočet pro vzpomínaný rozsáhlý soubor směsí prokázal, že vytvořený 

nákladový model  a jeho naprogramování bylo správné. Jednoznačně nejpracnější a časově 

nejrozsáhlejší část řešení byla tedy úspěšně zvládnuta. Následně bylo tedy možné 

přistoupit k úvodnímu hodnocení (interpretaci) získaných výsledků. 

Následuje zaměření na posouzení celkových NVN přípravy formovacích směsí. 

5.2.1 Hodnocení celkových NVN přípravy formovacích směsí 

V tab. 7 jsou shrnuty získané výsledky pro 23 formovacích směsí (směs 15 má 8 

modifikací, do souhrnných tabulek je uváděna vždy první). Ve sl. 1 je uvedeno číslo směsi, 

ve sl. 2 je typ použité směsi. Zjištěné NVN sledovaných formovacích směsí jsou  ve sl. 3. 

Variabilní podíl nákladů z NVN následuje ve sl. 4. Sl. 5 obsahuje pak fixní náklady. 

Náklady ovlivněné sortimentem (opět z NVN), náklady ovlivněné sortimentem a slévárnou 

a náklady pouze ovlivněné slévárnou jsou ve sloupcích 6, 7 a 8. 

Příklad: Směs 1 je jednotná bentonitová formovací směs. NVN na přípravu 1 t této 

směsi činí 65 Kč/t, z toho má 39 Kč/t variabilní charakter a 26 Kč/t fixní. Sortiment 

slévárny ovlivňuje NVN ve výši 25 Kč/t. Náklady ovlivněné sortimentem a slévárnou jsou 

ve výši 8 Kč/t. A pouze náklady ovlivněné slévárnou činí 32 Kč/t. 

V prvním přiblížení můžeme konstatovat, že NVN na přípravu všech posuzovaných 

23 formovacích směsí se pohybují v rozmezí od 65 Kč/t do 11 806 Kč/t. Variabilní náklady  

od 27 Kč/t do 11 327 Kč/t. Fixní náklady od 15 Kč/t do 963 Kč/t. Náklady ovlivněné 

sortimentem (SO) od 20 Kč/t do 11 297 Kč/t. Náklady ovlivněné sortimentem i slévárnou 
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(SO+SL) od 0 Kč/t do 453 Kč/t. Náklady ovlivněné pouze slévárnou (SL) od 32 Kč/t  

do 1 497 Kč/t. 

 Blíže pak NVN na přípravu JFS jsou od 65 Kč/t do 437 Kč/t, u modelové 

bentonitové směsi je to od 431 Kč/t do 1 129 Kč/t, u výplňové bentonitové směsi  

od 193 Kč/t do 365 Kč/t. Náklady na přípravu samotvrdnoucí směsi s vodním sklem jsou 

674 Kč/t a 788 Kč/t. U samotvrdnoucí furanové směsi se pohybují od 599 Kč/t  

do 1 082 Kč/t. Formovací směs ALPHA-SET je od 825 Kč/t do 11 806 Kč/t. Jádrová cold-

box amin má náklad 3 785 Kč/t. Pro chemicky tvrzené jádrové směsi je výsledek  

2 231 Kč/t a 11 486 Kč/t. 

Tab. 7: Náklady na přípravu formovacích směsí 

 Směs Typ NVN Variabilní Fixní SO SO+SL SL 
Jednotky [-] [-] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 65 39 26 25 8 32 
2 2 189 27 162 20 10 159 
3 3 437 200 237 172 74 191 
4 4 

JFS 

182 78 104 42 31 109 
5 5 1 129 810 318 529 111 488 
6 6 498 321 177 273 23 202 
7 7 

MB 
431 238 193 185 36 211 

8 8 193 95 98 25 26 141 
9 9 309 210 99 172 20 117 
10 10 

VB 
365 207 158 168 34 163 

11 11 674 606 143 380 88 203 
12 12 

STE 
788 653 159 449 192 147 

13 13 599 479 202 306 4 289 
14 14 749 675 139 544 5 201 
15 15 1 073 561 535 501 78 494 
16 16 

STF 

1 082 665 486 523 45 514 
17 17 2 277 2 262 15 1 774 0 503 
18 18 1 393 1 341 124 1 001 111 280 
19 19 825 768 191 499 185 141 
20 20 

ALPHA  
-  SET 

11 806 11 327 478 11 297 0 508 
21 21 CB - A 3 785 2 822 963 2 283 24 1 478 
22 22 2 231 1 612 619 1 559 376 296 
23 23 

CT – J 
11 468 10 715 753 10 708 453 307 

 

5.2.1.1 Celkové hodnocení bentonitových formovacích směsí 
Základním výchozím předpokladem je, že nejnižší náklady by měla mít výplňová 

směs, dále pak jednotná formovací směs a nejdražší by měla být směs modelová. 

 U JFS má technologické a následně tedy i ekonomické hodnocení a srovnání svoje 

pravidla. Její složení a tím do jisté míry i její náklady jsou závislé na několika hlavních 

technologických faktorech:  
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- charakter odlitků (druh odlévaného kovu např. vyšší licí teplota znamená 

větší degradaci bentonitu), 

- hmotnostní poměr mezi formovací směsí a odlitým kovem ve formě (větší 

zatížení formovací směsi znamená větší degradaci bentonitu), 

- množství použité formovací směsi (směs, která se „točí“ častěji je více 

tepelně zatížená a tím je nutno ji více oživovat), 

- kvalita bentonitu a ostatních surovin (např. vyšší tepelná stabilita bentonitu, 

nižší dávkování) 

Důležité je také udržení optimálních vlastností směsi.V každém případě je třeba 

vztahovat náklady na tunu tekutého kovu nebo alespoň na tunu vyrobených odlitků. 

Samotné porovnání a hlavně mechanické vyvozování závěrů sléváren s různým výrobním 

sortimentem a s rozdílným vybavením může být zavádějící. Vliv mají podmínky technické, 

organizační, energetické apod. 

Náklady na modelovou formovací směs je vždy nutno porovnávat i s výplňovou 

formovací směsí, protože dohromady tvoří jednu formu a v případě bentonitových směsí se 

výplňová směs vlastně oživuje vratem z modelové směsi. Tak jako u jednotných směsí je 

třeba srovnávat i náklady na tunu tekutého kovu. Důležitým parametrem je tedy i poměr 

hmotnosti modelové a výplňové směsi ve formě. U modelových směsí, používaných 

převážně na výrobu ocelových odlitků, závisí ještě více než na kvalitě bentonitu na kvalitě 

ostřiva – křemenného písku. 

Oživení novým ostřivem výplňové formovací směsi, i když z důvodu vyšší 

prodyšnosti, můžeme označit za plýtvání a bezdůvodné zvyšování nákladů na jejich 

přípravu. 

Jak můžeme vidět z tab. 8, skutečnost se ve slévárnách může značně lišit  

od logického předpokladu nákladové náročnosti uvedených formovacích směsí. 
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Tab. 8: NVN bentonitových formovacích směsí řazené vzestupně 

 Směs Označení směsi NVN [Kč/t] 
ř./sl. 1 2 3 

1 JFS 1 65 
2 JFS 4 182 
3 JFS 2 189 
4 VB 8 193 
5 VB 9 309 
6 VB 10 365 
7 MB 7 431 
8 JFS 3 437 
9 MB 6 498 
10 MB 5 1 129 

 
Uvedená konstatování varují tedy jednoznačně před mechanickým přístupem  

při hodnocením nákladovosti. Vždy je třeba brát v úvahu celou řadu technických a 

technologických faktorů. 

5.2.1.2 Celkové hodnocení samotvrdnoucích formovacích směsí 
I u samotvrdnoucích formovacích směsí panují v odborné veřejnosti jisté názory  

na jejich nákladovost. Vesměs se předpokládá, že náklady na furanovou samotvrdnoucí 

formovací směs (STF) jsou vyšší než na samotvrdnoucí s vodním sklem (STE). Provedené 

šetření toto tvrzení nepotvrdilo viz tab. 9. (např. STF 599 Kč/t (ř. 1, sl. 3) a STE 674 Kč/t  

(ř. 2, sl. 3)) 

Tab. 9: NVN samotvrdnoucích formovacích směsí řazené vzestupně 

 Směs Označení směsi NVN [Kč/t] 
ř./sl. 1 2 3 

1 STF Směs 13 599 
2 STE Směs 11 674 
3 STF Směs 14 749 
4 STE Směs 12 788 
5 ALPHA-SET Směs 19 825 
6 STF Směs 15 1 073 
7 STF Směs 16 1 082 
8 ALPHA-SET Směs 18 1 393 
9 ALPHA-SET Směs 17 2 277 
10 CB-A Směs 21 3 785 
11 ALPHA-SET Směs 20 11 806 

5.2.2 Hodnocení výsledků (nákladové) z dílčích fází 

Hodnotit můžeme náklady na: 

- ostřivo, 
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- pojivo, 

- přísady, 

- předmíchání formovací směsi, 

- míchání formovací směsi. 

5.2.2.1 Hodnocení nákladů na ostřivo 
Celkem bylo sledováno 23 směsí, z toho u dvou směsí není dávkováno nové ostřivo. 

Jedná se o směs 8 (VB) a směs 19 (ALPHA-SET). U směsí 20 (ALPHA-SET) a 23 (CT) 

byly použity dva druhy ostřiva. Výsledky jsou v tab. 11.  

5.2.2.1.1 Hodnocení nákladů na nové ostřivo 

V tab. 10 jsou rozděleny formovací směsi podle toho zda příslušná slévárna 

nakupuje mokré (dále děleno na sušené a nesušené) nebo suché ostřivo. Je patrné, že  

ve slévárnách začíná převládat nákup suchého ostřiva. A to navzdory skutečnosti, která 

prokázala, že náklady na nákup a sušení nového ostřiva jsou nižší než nákup suchého 

ostřiva. Náklady na 1t suchého ostřiva při vlastním sušení se pohybují od 547 Kč/t  

(tab. 10, ř. 4, sl. 2) do 877 Kč/t (tab. 10, ř. 3, sl. 2). Náklady na nákup nového suchého 

ostřiva se pohybují od 1 317 Kč/t (tab. 10, ř. 3, sl. 6) do 2 239 Kč/t (tab. 10, ř. 7, sl. 6). 

Výjimku tvoří směs 21 a 23, kde se používá chromit, který je dražší. Je patrné, pokud 

srovnáme minimální náklad ze skupiny vlastní sušení nového ostřiva s minimálním 

nákladem ze skupiny nákup suchého ostřiva, že nakupované suché ostřivo 2,4 krát dražší 

než nakupované mokré ostřivo. Při srovnání maximálního nákladu ze skupiny vlastní 

sušení nového ostřiva s minimálním nákladem ze skupiny nákup suchého ostřiva je 

nakupované suché ostřivo 1,5 krát dražší než nakupované mokré ostřivo. 

Tab. 10: Rozdělení nového ostřiva 
Mokré – suší se Mokré – nesuší se Suché  

Označení 
směsi 

NVN [Kč/t] Označení 
směsi 

NVN [Kč/t] Označení 
směsi 

NVN [Kč/t] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 
1 Směs 1 582 Směs 2 1 061 Směs 13 1 440 
2 Směs 4 547 Směs 3 721 Směs 14 1 440 
3 Směs 5 877 Směs 6 679 Směs 15 1 317 
4 Směs 11 615 Směs 7 677 Směs 17 1 863 
5 Směs 12 575 Směs 9 679 Směs 18 1 863 
6 Směs 16 765 Směs 10 679 Směs 20 1 382 a 12 337 
7     Směs 21 2 239 
8     Směs 22 1 531 
9     Směs 23 1 382 a 12 309 
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Pokud vyhodnotíme náklady na nové ostřivo ve vztahu k NVN na přípravu 

formovací směsi, pak u všech bentonitových směsí se pohybujeme od 6 Kč/t (tab. 11,  

ř. 19, sl. 2), což je 9 % z NVN/t formovací směsi (směs 1) do 778 Kč/t (tab. 11, ř. 19, sl. 

6), což je 61 % z NVN/t formovací směsi (směs 5). 

U samotvrdnoucích směsí se pohybujeme od 52 Kč/t (tab. 11, ř. 19, sl. 16), což je  

5 % z NVN/t formovací směsi (směs 15) do 2 217 Kč/t (tab. 11, ř. 19, sl. 23), což je 58 % 

z NVN/t formovací směsi (směs 21). Výjimka je směs 20, která se skládá ze dvou druhů 

ostřiva, první ostřivo má náklady 164 Kč/t (1 %) viz ř. 19, sl. 21 a druhé ostřivo (chromit) 

má náklady 10 681 Kč/t (90 %) viz ř. 19, sl. 22. 

U jádrové směsi chemicky tvrzené jsou posuzovány dvě směsi. Směs 22 má náklady 

ve výši 1 428 Kč/t (58 %) viz ř. 19, sl. 24. Směs 23 se také skládá ze dvou druhů ostřiva, 

první ostřivo má náklady 160 Kč/t (1 %) sl. 25 a druhé ostřivo (chromit) má náklady  

10 384 Kč/t (91 %) sl. 26. 

Vazba NVN přípravy formovacích směsí na nákladech na nové ostřivo je znázorněna 

na obr. 2 a 3. U JFS (obr. 2, modrá), ovlivňuje množství ostřiva náklady směsi oproti MB 

a VB však minimálně vzhledem k procentu oživení (1-10 %). U MB je tato závislost 

největší (až 100%). U VB záleží na množství použitého vratu (až 50 %). 

 

Obr. 2: Vazba NVN bentonitových směsí na náklady na nové ostřivo 

STE směs (obr. 3, modře) je znázorněna dvěma případy a platí zde, že dražší ostřivo 

znamená i dražší směs. To samé platí i u ALPHA-Setu (žlutá). U STF (růžová) je patrné, 

že náklady na nové ostřivo jsou přibližně ve stejné výši, tudíž důvody rozdílnosti NVN 

směsí musíme hledat v jiné oblasti. 
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Obr. 3: Vazba NVN samotvrdnoucích směsí na náklady na nové ostřivo 

5.2.2.1.2 Hodnocení nákladů na nákup a dopravu nového ostřiva 

Protože se nepodařilo rozdělit u všech směsí náklady na nákup a dopravu nového 

ostřiva zvlášť, jsou hodnoceny jako celkový náklad.  

Náklady na nákup a dopravu nového ostřiva jsou vztaženy na dopravní vzdálenost a 

pohybují se u bentonitových formovacích směsí od 1,8 Kč/km (směs 4, tab. 11, ř. 18, sl. 5)  

do 7,2 Kč/km (směs 5 viz tab. 11, ř. 18, sl. 6). U samotvrdnoucích směsí se náklady 

pohybují od 2,4 Kč/km (směs 11, ř. 18, sl. 11) do 14,9 Kč/km (směs 15, ř. 18, sl. 16). 

Výjimku tvoří směs 20, kde u druhého ostřiva jsou náklady ve výši 64,7 Kč/km (ř. 18,  

sl. 22) – důvodem je jeho vysoká pořizovací cena, jedná se o chromit. Jádrová chemicky 

tvrzená směs má dvě hodnoty nákladů - 2,6 Kč/km (směs 22 - sl. 24 a směs 23 – sl. 25) a 

64,7 Kč/km (směs 23, sl. 26), jedná se o stejnou výjimku jako u předchozí směsi 20.  

5.2.2.1.3 Hodnocení nákladů na manipulaci s novým ostřivem 

Náklady na manipulaci s novým ostřivem (vnitřní doprava po slévárně, sušení, 

apod.) se u bentonitových formovacích směsí pohybují od 11 % (tab. 11, ř. 25, sl. 7, 8, 10, 

11) do 31 % (tab. 11, ř. 25, sl. 2) z NVN na přípravu 1t nového ostřiva dopraveného k 

mísiči. U samotvrdnoucích formovacích směsí se sledované náklady pohybují od 0 % (tab. 

11, sl. 14, 15)  do 36 % (tab. 11, ř. 25, sl. 23). U chemicky tvrzených jádrových 

formovacích směsí pak od 0,1 % (tab. 11, ř. 25, sl. 26) do 11 % (sl. 25). Nulová nákladová 

hodnota je v případě nového suchého ostřiva, které je foukáno dodavatelem přímo do 

zásobníku nad mísič. 

5.2.2.1.4 Dílčí závěr – nové ostřivo 

U JFS, kde je odlišný náklad na pořízení nového ostřivo, kromě cenových relací platí 

také to, že slévárna se směsí 4 nemá dostatečně účinné odsávání. Vyplavitelné látky jsou  
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u této směsi vyšší a negativně ovlivňují kvalitu odlitku. Proto je směs oživována větším 

množstvím ostřiva (10 % nového ostřiva na množství vratné směsi v dávce) než je 

obvyklé,  aby bylo možno vyplavitelné látky držet v rozmezí 10 % až 12 %. Slévárna se  

směsí 1 tyto problémy nemá, stačí jí proto obvyklé dávkování novým ostřivem do 2 %. 

Tento stav potvrzují i stanovené náklady na nové ostřivo u směsi 1 ve výši 6 Kč/t 

formovací směsi (9 %) tab. 11, ř. 19 a 21, sl. 2. Naopak u směsi 4 tato částka činí 25 Kč/t 

formovací směsi (14 %) tab. 11, ř. 19 a 21, sl. 5. Zjištěné výsledky jsou podnětem pro 

zvážení investice do chlazení a odsávání. Směs 2 a 3 má značně vyšší náklady na pořízení 

nového ostřiva, směs 2 oproti směsi 1 je o 98 % dražší, směs 3 je oproti směsi 1 o 51 % 

dražší. Tento rozdíl je dán cenou nákupu ostřiva. 

U modelových směsí 6 a 7 lze polemizovat, zda se jedná ještě o modelovou směs 

podle v textu uvedené definice či JFS oživenou velkým množstvím nového písku. Směs 5 

je dražší díky vyšším nákladům na manipulaci ve slévárně tab. 11, ř. 23, sl. 6, 7, 8. Další 

důležitý poznatek je, že náklady na ostřivo činí u směsi 5 z NVN 61 % (tab. 11, ř. 21,  

sl. 6), u směsi 6 je to jen 6 % (ř. 21, sl. 7),  a u směsi 7 je to 19 % (ř. 21, sl. 8). Na základě 

těchto výsledků byla ve slévárně se směsí 5 zavedena JFS. 

 Výplňové směsi by již neměly být oživovány novým ostřivem, tento princip je 

dodržen pouze u směsi 8. Další dvě směsi jsou oživovány novým ostřivem. Toto oživení se 

odrazí ve zvýšení nákladů a to u směsi 9 o 54 Kč/t formovací směsi viz tab. 11, ř. 19,  

sl. 10(8 % z NVN - ř. 21, sl. 10) a u směsi 10 je to o 119 Kč/t formovací směsi viz tab. 11, 

ř. 19, sl. 11 (29 % z NVN - sl. 11, ř. 21). 

U samotvrdnoucích formovacích směsí jsou značné rozdíly dány zejména nákupem 

mokrého nebo suchého ostřiva (porovnání viz výše). Dále pak u směsi 20 jsou používány 

dva druhy ostřiva, Grudzeń Las a chromit. Nákup chromitového písku je o řád vyšší než 

nákup suchého křemičitého ostřiva. Důvodem jeho použití je, že má vyšší ochlazovací 

účinek, odolnost proti penetraci a menší tepelnou roztažnost. Ostřiva mají svůj původ  

v Jihoafrické republice. Důležité je také, že do směsí 15, 16 a 17 - 20 se odlévají ocelové 

odlitky, které potřebují kvalitnější ostřivo. 

Podíl nákladů nového ostřiva na NVN směsi je nejvyšší u zmiňované směsi 20 a to  

90 % (tab. 11, ř. 21, sl. 22). U směsi 17 je to 81 % (ř. 21, sl. 18), protože se nepoužívá 

k přípravě této směsi regenerát a při výrobě formy je pak tato směs ve slévárně používaná 

jako modelová. U směsi 21, která se používá také k výrobě jader je tento podíl 58 % (ř. 21,  

sl. 23). U směsi 18 je podíl 53 % (ř. 21, sl. 19), náklady na nové ostřivo jsou vyšší díky 
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značným manipulačním nákladům uvnitř slévárny. Dále pak u ostatních směsí je 

nákladový podíl nového ostřiva  v rozmezí 5 % - 32 % (ř. 21). Výjimku tvoří směs 19, kde 

jsou nulové náklady na nové ostřivo. Důvodem je použití této formovací směsi jako 

výplňové.  
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Tab. 11: Náklady na nové ostřivo – všechny směsi  
  Typ směsi JFS MB VB STE STF ALPHA-SET CB-A CT 

  Označení směsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 A.1.1 - Nákup ostřiva [Kč/t ostřiva] 280 609 605 280 473 605 605   605 605 200 183 1 440 1 440 1 055 750 1 370 1 370   1 370 12 300 1 440 1 370 1 370 12 300 
2 A.1.2 - Doprava ostřiva do slévárny [Kč/t ostřiva] 120 183 0 168 158 0 0   0 0 318 229 0 0 252 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
3 Celkem (ř. 1 + ř. 2) [Kč/t ostřiva] 400 791 605 448 631 605 605   605 605 518 412 1 440 1 440 1 307 750 1 370 1 370   1 370 12 300 1 440 1 370 1 370 12 300 
4 A.2.1 - Vykládka ostřiva od dodavatele [Kč/t ostřiva] 0 0 0 45 0 0 0   0 0 5 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
5 A.2.2 - Nakládání ostřiva z venkovní skládky [Kč/t ostřiva] 0 0 0 47 0 0 0   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
6 A.2.3 - Převoz ostřiva k zásobníkům [Kč/t ostřiva] 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 15 493 493   12 9 0 31 12 9 
7 A.2.4 - Vykládka ostřiva do zásobníků – hala [Kč/t ostřiva] 1 0 0 0 7 0 0   0 0 5 0 0 0 0 0 0 0   0 28 0 130 0 0 
8 Celkem (ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 + ř. 8) [Kč/t ostřiva] 1 0 0 92 7 0 0   0 0 14 1 0 0 0 15 493 493   12 37 0 161 12 9 
9 Celkem (ř. 4 + ř. 9) [Kč/t ostřiva] 401 791 605 540 638 605 605   605 605 532 413 1 440 1 440 1 307 765 1 863 1 863   1 382 12 337 1 440 1 531 1 382 12 309 
10 A.3.1 - Doprava ostřiva k suškám [Kč/t ostřiva] 1 0 0 0 6 0 0   0 0 3 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
11 A.3.2 - Vlastní sušení [Kč/t ostřiva] 153 0 0 0 216 0 0   0 0 68 112 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
12 A.3.3 - Doprava suchého ostřiva do zásobníku [Kč/t ostřiva] 26 0 0 0 17 0 0   0 0 3 17 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
13 A.3.4 - Mezisklad suchého ostřiva [Kč/t ostřiva] 0 0 0 0 0 0 0   0 0 10 31 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
14 A.3.5 - Doprava ostřiva k mísiči [Kč/t ostřiva] 0 270 116,1 7 0 74 72   74 74 0 2 0 0 10 0 0 0   0 0 799 0 0 0 

15 Cekem (ř. 11 + ř. 12 + ř. 13 + ř. 14 + ř. 15) [Kč/t ostřiva] 180 270 116 7 239 74 72   74 74 84 162 0 0 10 0 0 0   0 0 799 0 0 0 

16 Celkem (ř. 10 + ř. 16) [Kč/t ostřiva] 582 1 061 721 547 877 679 677   679 679 615 575 1 440 1 440 1 317 765 1 863 1 863   1 382 12 337 2 239 1 531 1 382 12 309 
17 Vzdálenost od dodavatele [km] 95 135 135 248 88 135 135   135 135 214 100 540 540 88 200 530 530   530 190 540 530 530 190 
18 Náklady na ostřivo na 1 km [Kč/km] 4,2 5,9 4,5 1,8 7,2 4,5 4,5   4,5 4,5 2,4 4,1 2,7 2,7 14,9 3,8 2,6 2,6   2,6 64,7 2,7 2,6 2,6 64,7 
19 Ostřivo ve směsi celkem [Kč/t FS] 6 14 63 25 778 64 94   54 119 118 249 71 74 52 90 1 838 734   164 10 681 2 217 1 428 160 10 384 

20 NVN směsi [Kč/t FS] 65 203 584 182 1 282 997 503 193 676 414 737 771 714 738 1 131 1 082 2 277 1 393 825 11 806 11 806 3 817 2 231 11 468 11 468 

21 Podíl nákladů nového ostřiva na NVN [%] 9 7 11 14 61 6 19   8 29 16 32 10 10 5 8 81 53   1 90 58 64 1 91 
22 Nákup a doprava nového ostřiva [Kč/t ostřiva] 400 791 605 448 631 605 605   605 605 518 412 1 440 1 440 1 307 750 1 370 1 370   1 370 12 300 1 440 1 370 1 370 12 300 
23 Náklady na manipulaci s novým ostřivem [Kč/t ostřiva] 182 270 116 99 246 74 72   74 74 97 163 0 0 10 15 493 493   12 37 799 161 12 9 
24 Podíl ř. 22 na ř. 16 [%] 69 75 84 82 72 89 89   89 89 84 72 100 100 99 98 74 74   99 100 64 89 99 100 
25 Podíl nákladů na manipulaci na ř. 16 [%] 31 25 16 18 28 11 11   11 11 16 28 0 0 0,7 2 26 26   0,8 0,3 36 11 1 0,1 
26 Typ ostřiva [-] SH ST ST ST ST ST ST   ST ST J SH G G ST SH G G   G chromit G G G chromit 

27 Zrnitost ostřiva [mm] 0,22 0,27 0,27 0,22 0,32 0,27 0,22   0,27 0,22 0,32 0,3 0,3 0,3 0,32 0,36 0,37 0,37   0,34 0,34 0,3 0,37 0,34 0,34 

 
Vysvětlivky zkratek použitých v tabulce: 
 SH Šajdíkovy Humence 
 ST Střeleč 
 G Grudzeń Las 
 FS formovací směs 
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5.2.2.2 Posouzení nákladů na pojivo a přísady 

5.2.2.2.1 Hodnocení nákladů na pojivo – celkem 

Náklady na pojivovou soustavu se pohybují u bentonitových formovacích směsí 

od 3 158 Kč/t (směs 5 – tab. 13, ř. 8, sl. 6) do 5 689 Kč/t (směs 3 – tab. 13, ř. 8, sl. 4) 

pojivové soustavy. Náklady v bentonitové směsi na pojivovou soustavu jsou v rozmezí  

od 11 Kč/t (tab. 13, ř. 25, sl. 3) do 276 Kč/t (tab. 13, ř. 25, sl. 7) formovací směsi. 

Náklady v samotvrdnoucích směsích na pojivovou soustavu jsou v rozmezí  

od 293 Kč/t (směs 13 – tab. 13, ř. 28, sl. 14) do 499 Kč/t (směs 19 – tab. 13, ř. 28, sl. 19). 

U chemicky tvrzené jádrové směsi se jedná o dvě hodnoty 190 Kč/t (směs 22 – tab. 

13, ř. 28, sl. 23) a 174 Kč/t (směs 23 – ř. 28, sl. 24). Vztah NVN přípravy formovací směsi  

na náklady na pojivo je znázorněn na obr. 4. Jak je patrné z uvedeného grafu, díky dvěma 

hodnotám NVN formovací směsi, které jsou v oblasti 12 000 Kč/t, nejsou vidět žádné 

vazby. Proto byly sestaveny opět dva grafy jako u ostřiva rozdělené podle druhu formovací 

směsi. 

 
Obr. 4: Vazba NVN přípravy formovací směsi na nákladech na pojivo 

 
Na obr. 5 můžeme vidět vazbu NVN na přípravu bentonitových formovacích směsí  

na nákladech na používané pojivo. Směs 3 (JFS) a směs 9 (VB) by podle předpokladu 

neměla být v nákladové oblasti modelových bentonitových směsí a to z důvodu nižšího 

dávkování pojiva u JFS a VB. 
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Obr. 5: Vazba NVN přípravy bentonitových formovacích směsí na nákladech na pojivo 

 
Obdobný graf byl sestaven i pro samotvrdnoucí formovací směsi (obr. 6), protože  

u chemicky tvrzené směsi jsou k dispozici jen dva údaje, nebyla samostatně graficky 

vyhodnocena. Jak je patrné z obr. 6 náklady na pojivo u STF tvoří rozsáhlé pásmo od cca 

290 Kč/t do 480 Kč/t. STF netvoří samostatnou skupinu v užším nákladovém pásmu jako 

je to jednoznačně viditelné u JFS na obr. 5. V tomto rozmezí se pohybuje i většina dalších 

pojivových systémů STE, ALPA-SET a CB-A. 

 
Obr. 6: Vazba NVN přípravy samotvrdnoucích formovacích směsí na nákladech na pojivo 

 
Po celkovém hodnocení nákladů na pojiva, byl ještě zkoumán pohled pouze  

na náklady, které by každá slévárna mohla daleko účinněji ovlivnit a to na náklady spojené 

s manipulací s pojivem. 

5.2.2.2.2 Hodnocení nákladů na pojivo – manipulace 

Náklady na manipulaci s ostřivem jsou uvedeny v tab. 12. Pohybují se od 0 Kč/t 

(směs 11) do 544 Kč/t (směs 21). Z uvedeného je zřejmé, že tyto náklady jsou významné a 

u jednotlivých směsí výrazně odlišné. To by měl být podklad pro další zkoumání. 
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Tab. 12: Náklady na manipulaci s používaným pojivem  
Označení Náklady Označení Náklady Označení Náklady Označení Náklady  

směsi [Kč/t] směsi [Kč/t] směsi [Kč/t] směsi [Kč/t] 
ř./sl. 1 2 5 6 7 8 9 10 

1 1 35 11 0 17 23 22 15 
2 2 25 12 2 18 23 23 10 
3 3 93 13 129 19 23   
4 4 12 14 72 20 23   
5 5 8 15 206 21 544   
6 6 140 16 39     
7 7 153       
8 8 9       
9 9 74       

10 10 51       

5.2.2.2.3 Hodnocení nákladů na přísady – celkem 

Náklady na přísady u bentonitových formovacích směsí  se vyskytují u 5 směsí z 10. 

Pohybují se od 4 496 Kč/t (směs 5) do 15 777 Kč/t pojivové soustavy (směs 6) – viz   

obr. 7. Rozdíly jsou způsobeny použitím rozdílných přísad (uhlíkatá přísad x plastifikátor).  

Náklady na přísady u samotvrdnoucích směsí jsou hodnoceny ze 11 směsí jen u dvou 

směsí a to 16 806 Kč/t (směs 16) a 163 572 Kč/t pojivové soustavy (směs 21) obr. 8. 

U chemicky tvrzené jádrové směsi se jedná o hodnotu 4 046 Kč/t pojivové soustavy 

(směs 22). 

 

Obr. 7: Vazba NVN přípravy bentonitových formovacích směsí na nákladech na přísady 
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Obr. 8: Vazba NVN přípravy samotvrdnoucích formovacích směsí na nákladech na 
přísady 

5.2.2.2.4 Dílčí závěr – pojivo a přísady  

U JFS bylo zjištěno, že směs 2 je v tomto sledování zcela specifická. Uvádí tři 

pojivové systémy a o řád vyšší náklady na pojivo než u ostatních sléváren. Proto je  

z komentáře dále vyňata. Tento problém mohl vzniknout pravděpodobně chybami 

v evidenci slévárny. Analýza je tedy provedena pouze u směsí 1 a 4. U směsi 4 používané 

ve slévárně neželezných kovů není potřeba žádné uhlíkaté přísady na tvorbu kvalitního 

povrchu odlitků, avšak slévárna používá pojivo obohacené aditivy plastifikátorem a 

grafitem, které cenu zvyšují. Podíl nákladů na pojiva z NVN je u směsi 1 – 15 Kč/t  

(tab. 13, ř. 28, sl. 2) a u směsi 4 pak 32 Kč/t (tab. 13, ř. 28, sl. 5).  

U modelové bentonitové směsi jsou různé náklady na přísady (jedná se 

pravděpodobně o plastifikátor). Náklady u směsi 6 jsou o řád vyšší než u směsi 5, také 

náklady na pojivo jsou nečekaně o řád vyšší. Tento závěr by měl vézt slévárnu 

k zamyšlení.  

Pro výplňové formovací směsi má být dávkování pojivové soustavy jen okrajové. 

Skutečnost ve slévárnách je bohužel zásadně odlišná. K oživení výplňových formovacích 

směsí se používá, pokud to systém zásobníků ve slévárně dovolí, pojivo významně nižší 

kvality než je použito na modelovou směs. Např. když se pro modelovou směs používá 

aktivovaný bentonit, tak na přípravu výplňové směsi je použit bentonit neaktivovaný. Také 

použití přísady u směsi 9 není adekvátní. Také provádění zkoušek kvality u výplňových 

směsí nebývá obvyklé. 

Hodnocení samotvrdnoucích formovacích směsí (směsi 11 – 21). Do směsí 15, 16 a  

17 – 20 se odlévají ocelové odlitky, potřebují tedy pojivo s velmi nízkým obsahem dusíku. 
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Podíl pojivových nákladů na NVN formovací směsi je nejnižší u směsi 20 a to 4 % 

(tab. 13, ř. 33, sl. 21). Důvodem je použitý chromit jako ostřivo. Dále u směsi 21 je podíl 

nákladů pojiva na NVN 10 % (jádrová směs) viz tab. 13, ř. 33, sl. 22. Podíl 19 % (tab. 13,  

ř. 33, sl. 18) je u směsi 17. U dalších směsí se pohybuje od 33 % do 60 % (tab. 13, sl. 33). 
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Tab. 13: Náklady na pojivo a přísady – všechny směsi 
Typ směsi JFS MB VB STE STF ALPHA-SET CB-A CT 

Označení směsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
  jednotky [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] [Kč/t] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 B.1 - Pojivová soustava I. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
2 B.1.1.1 - Nákup. 4 209 4 305 4 305 4 380 2 884 4 305 3 097 3 097 4 305 3 097 4 600 4 590 37 250 37 270 44 450 36 810 23 800 23 800 23 800 23 800 48 610 5 480 5 480 
3 B.1.1.2 - Doprava od dodavatele do slévárny. 340 1 292 1 292 487 266 1 292 929 781 1 292 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Celkem (ř. 2 + ř. 3) 4 549 5 597 5 597 4 867 3 150 5 597 4 026 3 878 5 597 4 026 4 600 4 590 37 250 37 270 44 450 36 810 23 800 23 800 23 800 23 800 48 610 5 480 5 480 
5 B.1.2.1 - Doprava  do sila. 8 0 0 6 8 0 0 9 0 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 B.1.2.2 - Doprava ze sila nad mísiče. 27 19 93 6 1 140 153 0 74 51 0 0 63 43 49 39 11 11 11 11 272 15 10 
7 Celkem (ř. 5 + ř. 6) 35 19 93 12 8 140 153 9 74 51 0 1 63 43 69 39 11 11 11 11 272 15 10 

8 Celkem I (ř. 4 + ř. 7) 4 584 5 615 5 689 4 879 3 158 5 736 4 179 3 887 5 671 4 077 4 600 4 591 37 313 37 313 44 519 36 849 23 811 23 811 23 811 23 811 48 882 5 495 5 490 
9 B.2 - Pojivová soustava II. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
10 B.2.1.1 - Nákup.   3 097                 55 000 45 640 14 600 14 600 15 660   73 040 73 040 73 040 73 040 40 110     
11 B.2.1.2 - Doprava od dodavatele do slévárny.   929                 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0     
12 Celkem (ř. 10 + ř. 11)   4 026                 55 000 45 640 14 600 14 600 15 660   73 040 73 040 73 040 73 040 40 110     
13 B.2.2.1 - Doprava  do sila.   0                 0 0 0 0 20   0 0 0 0 0     
14 B.2.2.2 - Doprava ze sila nad mísiče.   6                 0 0 67 29 49   12 12 12 12 272     
15 Celkem (ř. 13 + ř. 14)   6                 0 1 67 29 69   12 12 12 12 272     

16 Celkem II (ř. 12 + ř. 15) 0 4 032 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 45 641 14 667 14 629 15 729 0 73 052 73 052 73 052 73 052 40 382 0 0 
17 B.3 - Pojivová soustava III. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
18 B.3.1.1 - Nákup.   12 100                        34 560                
19 B.3.1.2 - Doprava od dodavatele do slévárny.   3 630                         0                 
20 Celkem (ř. 18 + ř. 19)   15 730                        34 560                
21 B.3.2.1 - Doprava  do sila.   0                         20                 
22 B.3.2.2 - Doprava ze sila nad mísiče.   1                        49                
23 Celkem (ř. 21 + ř. 22)   1                         69                 

24 Celkem III (ř. 20 + ř. 23) 0 15 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 629 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Podíl nákladů  pojiva I na NVN [Kč/t] 15 11 253 32 200 276 152 21 226 95 151 150 247 345 400 363 262 286 309 301 187 190 174 
26 Podíl nákladů  pojiva II na NVN [Kč/t] 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 233 179 45 76 16 0 160 176 190 184 206 0 0 
27 Podíl nákladů  pojiva III na NVN [Kč/t] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Podíl nákladů  pojiva na NVN [Kč/t] 15 14 253 32 200 276 152 21 226 95 384 330 293 420 484 363 422 462 499 485 393 190 174 
29 NVN směsi [Kč/t formovací směsi] 65 203 584 182 1 282 997 503 193 676 414 737 771 714 738 1 131 1 082 2 277 1 393 825 11 806 3 817 2 231 11 468 
30 Podíl nákladů  pojiva I na NVN [%] 23 5 43 17 16 28 30 11 33 23 21 20 35 47 35 34 11 21 37 3 5 9 2 
31 Podíl nákladů  pojiva II na NVN [%] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 23 6 10 1 0 7 13 23 2 5 0 0 
32 Podíl nákladů  pojiva III na NVN [%] 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Podíl nákladů  pojiva na NVN [%] 23 7 43 17 16 28 30 11 33 23 52 43 41 57 43 34 19 33 60 4 10 9 2 

 
34 C.1 - Přísada I. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
35 C.1.1.1 - Nákup. 11 650 5 946     4 410 12 100     12 100             16 780         162 610 3 900   
36 C.1.1.2 - Doprava od dodavatele do slévárny. 0 1 784     0 3 630     3 630             0         0 0   
37 Celkem (ř. 35 + ř. 36) 11 650 7 730     4 410 15 730     15 730             16 780         162 610 3 900   
38 C.1.2.1 - Doprava  do sila. 13 0     72 0     0             0         0 0   
39 C.1.2.2 - Doprava ze sila nad mísiče. 27 28     14 47     23             26         962 146   

40 Celkem (ř. 38 + ř. 39) 40 28     86 47     23             26         962 146   

41 Celkem I (ř. 37 + ř. 40) 11 690 7 758 0 0 4 496 15 777 0 0 15 753 0 0 0 0 0 0 16 806 0 0 0 0 163 572 4 046 0 
42 Podíl nákladů  přísady na NVN [Kč/t] 7 3 0 0 3 424 0 0 250 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 155 94 0 

43 NVN směsi [Kč/t formovací směsi] 65 203 584 182 1 282 997 503 193 676 414 737 771 714 738 1 131 1 082 2 277 1 393 825 11 806 3 817 2 231 11 468 
44 Podíl nákladů přísady na NVN [%] 11 2 0 0 0,3 43 0 0 37 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 4 4 0 
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5.2.2.3 Hodnocení nákladů na míchání 
Náklady na míchání se pohybují od 1 Kč/t do 923 Kč/t viz tab. 14, sl. 3. Důvodem 

značného rozpětí je druh formovací směsi, technické vybavení slévárny, a organizace 

práce.  

Tab. 14: Náklady na míchání – všechny směsi 
 Směs Označení 

směsi 
Míchání 
[Kč/t] 

Další operace 
[Kč/t] 

Náklady 
celkem [Kč/t] 

Jmenovitý výkon 
mísiče  [t/hod] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 
1 1 17 0 17 52 
2 2 19 7 26 12,7 
3 3 133 0 133 17 
4 

JFS 

4 53 0 53 8 
5 5 146 0 146 2,3 
6 6 141 0 141 3,67 
7 

MB 
7 146 0 146 7,0 

8 8 103 7 111 8,5 
9 9 85 0 85 8,9 

10 
VB 

10 115 0 115 8,4 
11 11 14 19 32 20 
12 

STE 
12 1 0 1 40 

13 13 82 116 197 27,5 
14 14 111 0 111 8,7 
15 15 12 0 12 25 
16 

STF 

16 4 0 4 6 
17 17 2 0 2 18 
18 18 2 0 2 18 
19 19 2 0 2 18 
20 

ALPHA-
SET 

20 470 0 470 3,4 
21 CB-A 21 909 14 923 9,5 
22 22 97 1 98 7,5 
23 

CT 
23 151 1 152 3,4 

Směs 1 je míchána na moderním vysokokapacitním kyvadlovém mísiči  

s automatickým dávkováním s krátkými mísícími časy. U směsi 4 je tomu naopak. 

Objemové dávkování je spojeno se starším mísícím zařízením, což se odráží ve vyšších 

nákladech.  

Oba náklady jsou však reálné. Pro směs 1 je také zavedeno preventivní řízení kvality 

směsi, které bylo uvedeno do provozu v roce 1999. Bez nároků na investice a beze změny 

surovin bylo docíleno pozoruhodných úspor. Kupříkladu u surovin (na 1 t tekutého kovu) - 

bentonit 26 %, uhlíkatá přísada 15 %, nové ostřivo 8 %. Jen za nákup nových surovin 

došlo k úspoře 1 885 866 Kč/t za rok. Další přínosy jsou pak ve snížení množství odpadu. 

Zavedení uvedeného řízení se neprojevilo negativně na kvalitě odlitků [76].  



 

Veronika Nykodýmová, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství  67 

Dávkování bentonitu u modelových směsí se pohybuje obvykle ve výši 8 %, u JFS je  

1 % bentonitu extrémním maximem. Zde kromě sledovaných ukazatelů hraje také roli 

doba míchání. Zatímco o JFS je kratší (od 100 s do 4 minut), u modelové směsi je 

doporučená doba 8 minut. Důvodem je dostatečné vytvoření pojivových můstků mezi 

bentonitem a ostřivem. U modelové směsi tyto můstky v prvopočátku neexistují, čas  

na jejich vytvoření je poměrně dlouhý. U JFS jsou tyto můstky vytvořeny již z předchozích 

míchání. Stejně tak nároky na laboratorní zkoušky se velmi výrazně liší. U modelových 

směsí je pravidlem kontrolovat každou dávku. Naopak u JFS v nejlepším případě provádí 

kontrolu mísič samostatně. Zkoušky jsou nahodilé a pouze několikrát za pracovní směnu.  

Náklady na míchání u výplňové směsi jsou nižší, i když jsou často prováděny  

na stejném mísiči. I zde může být podstatná doba míchání, která je u výplňových směsí 

kratší. 

Dílčí závěr 

Protože bylo provedeno velmi detailní hodnocení nákladů podle jednotlivých fází 

přípravy formovacích směsí i podle druhů formovacích směsí vše ve vazbě na technologii 

přípravy, nabízí se tedy různé možnosti jejich využití pro praxi. 

5.2.3 Porovnání hlavních skupin nákladů formovacích směsí 

Porovnání zjištěných NVN nákladů na přípravu formovací směsi je možné provézt i 

s dalšími slévárnami podle následujícího rozdělení: 

o podle členění na materiálové a zpracovací náklady bez ohledu na fáze 

přípravy formovací směsi, 

o rozdělení na variabilní a fixní náklady, 

o podle vlivu vyráběného sortimentu a podmínek slévárny (SO, SO + SL, 

SL). 

Získané výsledky pro jednotlivé sledované formovací směsi jsou uvedeny v tab. 15. 

V následující tab. 16 pak jsou uvedeny minimální a maximální hodnoty pro posuzované 

nákladové skupiny.   

5.2.3.1 Členění NVN na materiálové a zpracovací náklady 
Materiálové náklady se pohybují u všech směsí od 22 Kč/t do 11 297 Kč/t (tab. 15,  

ř. 1), zpracovací náklady pak od 38 Kč/t do 1 846 Kč/t (tab. 18, ř. 2). Z NVN činí 50 a více 

procent materiálové náklady u patnácti směsí (tab. 18, ř. 9, sl. 4 - 7, 10, 12, 13, 15, 18 – 

24), u osmi směsí jsou tyto náklady pod 50 % (tab. 18, ř. 9, sl. 3, 5, 8, 9, 11, 16, 17).  
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U JFS se  pohybují materiálové náklady od 14 % do 52 % NVN (tab. 18, ř. 9),  

u modelové bentonitové je to 47 % – 75 % (ř. 9), u výplňové bentonitové směsi pak  

11 % - 77 % (ř. 9). To odpovídá parametrům a zjištěným skutečnostem. 

U samotvrnoucí směsi s vodním sklem jsou v obou případech materiálové náklady  

66 % (ř. 9, sl. 12, 13). Samotvrdnoucí furanová směs má materiálové náklady v rozpětí  

47 % - 67 % (ř. 9). U směsi ALPHA-SET pak je to od 60 % do 90 % (ř. 9). Směs cold-box 

amin má materiálové náklady z 52 % NVN (ř. 9, sl. 22). A u chemicky tvrzených směsí 

jsou hodnoty 70 % a 93 % (ř. 9).  

Na základě podkladů z tab. 15 byl sestaven graf závislosti NVN na materiálových 

nákladech viz obr. 9. Z grafu je patrné, že se jedná o lineární závislost u níž se koeficient 

determinace blíží 1. To je klasifikováno jako velmi vysoká těsnost [77,78]. Na základě 

tohoto výsledku by se dalo předpokládat, že by bylo možné stanovit NVN na přípravu 

formovací směsi pouze ze znalosti materiálových nákladů dosazených do rovnice uvedené 

na obr. 9. Je nutné však postupovat velmi obezřetně, protože do procesu vstupuje mnoho 

proměnlivých faktorů. Pro větší přesnost by se muselo zadat více formovacích směsí 

z různých sléváren. 

 

Obr. 9: Závislost NVN na materiálových nákladech 

Obdobný graf byl sestaven i pro zpracovací náklady (obr. 10), opět za stejných 

podmínek. Koeficient determinace nízký je v tomto případě nízký.  
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Obr. 10: Závislost NVN na zpracovacích nákladech 

Pro závislost NVN na zpracovacích nákladech byl proveden test odlehlých hodnot 

pomocí Boxplotu (obr. 11) a to pro zpracovací náklady a NVN formovacích směsí.  

Tak byly zjištěny odlehlé hodnoty: 

- zpracovací náklady - 1 846 Kč/t (směs 21), 

- NVN   - 11 806 Kč/t (směs 20), 

- 11 468 Kč/t (směs 23), 

      - 3 817 Kč/t (směs 21). 

 

Obr. 11: Boxplot zpracovacích nákladů a NVN 

Na základě výsledků uvedených v obr. 11, byly odlehlé hodnoty vyřazeny a byl opět 

sestaven graf závislosti NVN na zpracovacích nákladech (obr. 12). Koeficient determinace 

je vyšší a to odpovídá vysoké těsnosti uvedené závislosti. I v tomto případě je nutné 

postupovat velmi obezřetně. 

11 806 
11 468 

1 846 

3 817 
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Obr. 12: Závislost NVN na zpracovacích nákladech - upraveno 

5.2.3.2 Rozdělení NVN na variabilní a fixní náklady 
Rozdělení na variabilní a fixní náklady bylo provedeno podle následujících zásad: 

Variabilní charakter mají: 

- nově nakupované suroviny (ostřiva, pojiva, tvrdidla, atd.), 

- veškeré náklady na energie vynaložené při dopravě, manipulaci, 

míchání apod., 

- náklady a poplatky vynaložené na uložení, dopravu a manipulaci 

s deponiemi. 

Fixní charakter mají: 

- veškeré osobní náklady,  

- náklady na opravy, údržbu a odpisy. 

Variabilní náklady se pohybují od 36 Kč/t do 11 327 Kč/t (tab. 16, ř. 3). Fixní 

náklady pak od 15 Kč/t do 963 Kč/t (tab. 16, ř. 4). Z NVN činí 50 % a více variabilní 

náklady  

u dvaceti směsí, u tří směsí jsou tyto náklady pod 50 %. Z tohoto zjištění plyne, že by zde 

mohl být potenciální prostor pro snižování nákladů. 

U JFS činí fixní náklady 18 % – 60 % z NVN (tab. 15, ř. 12), u modelové 

bentonitové je to 62 % – 82 % (ř. 12), u výplňové bentonitové směsi pak 49 % - 85 %  

(ř. 12), což také odpovídá parametrům a zjištěným skutečnostem. 

U samotvrnoucí směsi s vodním sklem jsou fixní náklady 93 % (směs 11) a 83 % 

(směs 12) viz tab. 15, ř. 12. Samotvrdnoucí furanová směs je v rozpětí 58 % - 95 % (ř. 12).  
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U směsi ALPHA-SET pak je to od 93 % do 99 % (ř. 12). U směsi cold-box amin jsou fixní 

náklady 75 % NVN. A u chemicky tvrzených směsí jsou hodnoty 72 % a 93 % (ř. 12).  

Na základě podkladů z tab. 15 byl sestaven graf závislosti NVN na variabilních 

nákladech viz obr. 13. Z grafu je patrné, že se jedná o lineární závislost u níž se koeficient 

determinace téměř rovná 1. To je klasifikováno jako velmi vysoká těsnost [77,78].  

 

Obr. 13: Závislost NVN na variabilních nákladech 

Obdobný graf byl sestaven i pro fixní náklady (obr. 14), opět za stejných podmínek. 

Koeficient determinace nízký je v tomto případě nízký.  

 

Obr. 14: Závislost NVN na fixních nákladech 

Pro závislost NVN na fixních nákladech byl také proveden test odlehlých hodnot 

pomocí Boxplotu (obr. 15) a to pro fixní náklady a NVN formovací směsi.  

Odlehlé hodnoty: 

- NVN  - 11 806 Kč/t (směs 20), 

- 11 468 Kč/t (směs 23), 
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     - 3 817 Kč/t (směs 21). 

 

Obr. 15: Boxplot fixních nákladů a NVN 

Na základě obr. 15, byly odlehlé hodnoty vyřazeny a byl opět sestaven graf 

závislosti NVN na zpracovacích nákladech (obr. 16). Koeficient determinace je vyšší a to 

značí vysokou těsnost uvedené závislosti. I v tomto případě je nutné postupovat velmi 

obezřetně. 

 

Obr. 16: Závislost NVN na fixních nákladech 

5.2.3.3 Rozdělení NVN podle vlivu vyráběného sortimentu a slévárny 
Zařazení nákladů podle vlivu vyráběného sortimentu bylo provedeno následovně: 

- náklady vzniklé s pořízením nových vstupních surovin (ostřiva, 

pojiva, tvrdidla, atd.) jsou dané pouze sortimentem vyráběných 

odlitků  

ve slévárně (označeno SO), 

- náklady spojené s interní dopravou (dodavatel) vstupních surovin a 

náklady vzniklé při deponování odpadů jsou ovlivněné jak 

11 806 
11 468 

3 817 
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sortimentem vyráběných odlitků tak slévárnou (zařízení, dopravní 

toky, pracovní a energetické režimy), dále označeno SO+SL, 

- veškeré ostatní náklady (interní manipulace se vstupními 

surovinami, výroba regenerátu, vratná směs, míchání a zkoušky 

formovacích směsí) jsou zařazeny do poslední skupiny a to náklady 

dané slévárnou (SL). 

Náklady ovlivněné sortimentem (SO) se pohybují 18 Kč/t do 11 297 Kč/t (tab. 16,  

ř. 5). Náklady ovlivněné sortimentem i slévárnou (SO+SL) jsou v rozmezí od 0 Kč/t  

do 457 Kč/t (tab. 16, ř. 6). A náklady ovlivněné slévárnou se pohybují od 32 Kč/t  

do 1 823 Kč/t (tab. 16. ř. 7).  

U JFS činí náklady ovlivněné sortimentem 11 % – 42 % z NVN (tab. 15, ř. 13), 

náklady ovlivněné sortimentem i slévárnou 9 % - 22 % (ř. 14), náklady ovlivněné pouze 

slévárnou 35 % - 80 % (ř. 15). U modelové bentonitové jsou náklady ovlivněné slévárnou  

40 % – 59 % (ř. 13), náklady ovlivněné sortimentem a slévárnou 14 % - 18 % (ř. 14), 

náklady ovlivněné slévárnou 22 % - 46 % (ř. 15). U výplňové bentonitové směsi pak jsou 

náklady ovlivněné sortimentem 9 % - 62 % (ř. 13), náklady ovlivněné sortimentem a 

slévárnou  

13 % - 19 % (ř. 14), ovlivněné slévárnou 20 % - 75 % (ř. 15). 

U samotvrdnoucí směsi s vodním sklem jsou náklady ovlivněné sortimentem 57 % 

(směs 11) 53 % (směs 12) viz tab. 15, ř. 13, ovlivněné sortimentem a slévárnou 12 % a  

28 % (ř. 14), ovlivněné slévárnou 30 % a 20 % (ř. 15). Samotvrdnoucí furanová směs – 

náklady ovlivněné sortimentem 46 % - 67 % (ř. 13), náklady ovlivněné sortimentem a 

slévárnou  

1 % - 7 % (ř. 14), ovlivněné slévárnou 32 % - 49 % (ř. 15). U směsi ALPHA-SET pak je to  

u nákladů ovlivněné sortimentem 60 % do 96 % (ř. 13), náklady ovlivněné sortimentem a 

slévárnou 0 % - 22 % (ř. 14), ovlivněné slévárnou 4 % - 22 % (ř. 15). U směsi cold-box 

amin jsou náklady ovlivněné sortimentem 52 % NVN (ř. 13), ovlivněné sortimentem  

i slévárnou 1 % (ř. 14), ovlivněné slévárnou 48 % z NVN (ř. 15). A u chemicky tvrzených 

směsí jsou hodnoty pro náklady ovlivněné sortimenem 70 % a 93 % z NVN (ř. 13), 

náklady ovlivněné sortimentem a slévárnou 17 % a 4 % z NVN (ř. 14), ovlivněné 

slévárnou 13 % a 3 % z NVN (ř. 15). 
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Vazba NVN na nákladech ovlivněných sortimentem vztažením ke druhu směsi je  

na obr. 17. Je patrné, že většina směsí se pohybuje v rozmezí 40 % až 80 % z NVN, které 

jsou ovlivněny sortimentem. 

 

Obr. 17: Vazba NVN na nákladech ovlivněné sortimentem podle druhu směsi 
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Tab. 15: Rozdělení NVN na přípravu formovacích směsí [Kč/t] 
  Typ směsi JFS MB VB STE STF ALPHA-SET CB-A CT 
  Označení směsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Materiálové náklady [Kč/t] 28 28 304 53 765 751 234 22 523 203 484 508 363 494 535 523 1 774 1 001 499 11 297 1 971 1 559 10 708 
2 Zpracovací náklady [Kč/t] 38 175 281 129 517 246 269 171 154 211 253 259 351 245 596 559 503 392 326 508 1 846 673 760 
3 Variabilní náklady [Kč/t] 39 36 347 78 964 819 310 95 577 257 685 637 647 702 651 665 2 262 1 341 768 11 327 2 854 1 612 10 715 
4 Fixní náklady [Kč/t] 26 167 237 104 318 178 193 98 99 158 143 159 202 139 533 486 15 124 191 478 963 619 753 
5 SO [Kč/t] 25 22 246 42 608 591 200 18 413 181 422 409 363 494 525 523 1 774 1 001 499 11 297 1 971 1 559 10 708 
6 SO+SL [Kč/t] 8 19 131 31 183 183 69 30 129 55 88 211 4 5 82 45 0 111 185 0 24 376 453 
7 SL [Kč/t] 32 162 207 109 490 222 233 145 134 178 223 151 347 240 524 514 503 280 141 508 1 823 296 307 

8 NVN [Kč/t] 65 203 584 182 1 282 997 503 193 676 414 737 767 714 738 1 131 1 082 2 277 1 393 825 11 806 3 817 2 231 11 468 

9 Materiálové náklady [%] 42 14 52 29 60 75 47 11 77 49 66 66 51 67 47 48 78 72 60 96 52 70 93 
10 Zpracovací náklady [%] 58 86 48 71 40 25 53 89 23 51 34 34 49 33 53 52 22 28 40 4 48 30 7 
11 Variabilní náklady [%] 60 18 59 43 75 82 62 49 85 62 93 83 91 95 58 61 99 96 93 96 75 72 93 
12 Fixní náklady [%] 40 82 41 57 25 18 38 51 15 38 19 21 28 19 47 45 1 9 23 4 25 28 7 
13 SO [%] 39 11 42 23 47 59 40 9 61 44 57 53 51 67 46 48 78 72 60 96 52 70 93 
14 SO+SL [%] 12 9 22 17 14 18 14 16 19 13 12 28 1 1 7 4 0 8 22 0 1 17 4 
15 SL [%] 49 80 35 60 38 22 46 75 20 43 30 20 49 32 46 48 22 20 17 4 48 13 3 

 
 
Tab. 16: Stanovení min a max hodnoty pro různá dělení NVN formovacích směsí [Kč/t] 
    MIN MAX 

ř./sl. 1 2 3 

1 Materiálové náklady [Kč/t] 22 11 297 
2 Zpracovací náklady [Kč/t] 38 1 846 
3 Variabilní náklady [Kč/t] 36 11 327 
4 Fixní náklady [Kč/t] 15 963 
5 SO [Kč/t] 18 11 297 
6 SO+SL [Kč/t] 0 453 

7 SL [Kč/t] 32 1 823 

8 NVN [Kč/t] 65 11 806 
9 Materiálové náklady [%] 11 96 
10 Zpracovací náklady [%] 4 89 
11 Variabilní náklady [%] 18 99 
12 Fixní náklady [%] 1 82 
13 SO [%] 9 96 
14 SO+SL [%] 0 28 
15 SL [%] 3 80 
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Dílčí závěr 

V předchozí kapitole bylo provedeno rozdělení NVN na přípravu formovacích směsí 

do tří skupin. První skupinou bylo členění nákladů na materiálové a zpracovací náklady.  

Byl sestaven graf závislosti NVN na materiálových nákladech. Byla potvrzena velmi těsná 

lineární závislost. 

Druhou skupinou je členění na variabilní a fixní náklady. Obdobně jako u předchozí 

skupiny se u variabilních nákladů projevila velmi těsná závislost. 

Poslední sledovanou skupinou bylo rozdělení nákladů podle vlivu vyráběného 

sortimentu a dispozic slévárny. 

Dále jsou popsány některé možnosti využití znalostí zjištěných neúplných vlastních 

nákladů přípravy formovacích směsí stanovené na základě nákladového modelu  

ve slévárnách. 

5.2.4 Porovnání nákladovosti ve vlastní slévárně s plánem nebo standardem. 

 Tento způsob porovnání je v současné době možný jen v některých slévárnách.  

Tyto slévárny mají nákladové standarty na přípravu formovacích směsí v informačních 

systémech (např. OPTI). Přesto stanovení NVN nákladů na přípravu formovacích směsí 

jak je provedeno v popsané metodice bylo v šetřených slévárnách zpracováno poprvé.  

U metodiky NVN tedy neexistuje ani standart (v této podobě), ani plán (v této podobě). 

Proto zatím nemohlo být provedeno vhodné porovnání. Nicméně se může provézt 

porovnání výše zjištěných NVN se současnými controlllingovými systémy, které jsou  

ve slévárnách k dispozici.  

 Porovnání stanovených NVN na přípravu formovacích směsí se standardem se 

podařilo provézt ve třech slévárnách u směsí 11, 15 a 16.  

Srovnání nákladů formovací směsi 11 (STE) zjišťované metodou NVN a dle 

informačního systému (IS) vycházelo z popisu IS na str. 7. 

 Vybrané potřebné údaje jsou uvedeny v tab. 17, ř. 1-10, sl. 2. Tyto výsledky jsou 

porovnány s údaji získanými metodou NVN viz tab. 17, ř. 1-10, sl. 3. Výsledné náklady 

jsou v ř. 10. V IS jsou stanoveny na 761 Kč/t, náklady zjištěné metodou NVN jsou  

717 Kč/t. Tzn. náklady v IS jsou o 44 Kč/t (6 %) vyšší než náklady stanovené metodou 

NVN.  
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Tab. 17: Porovnání nákladů zjištěných pomocí IS a metodiky NVN – směs 11 

 Rozpis nákladů ISS NVN ISS - NVN  
ř./sl. 1 2 3 4 

1 Materiál [Kč/t] 
2 Ostřivo  99 122 -23 
3 Regenerát  101 169 -68 
4 Pojivo – vodní sklo 161 151 10 
5 Tvrdidlo  193 211 -18 
6 Celkem náklady na materiál (ř. 2 + ř. 3 + ř. 4 + ř. 5) 554 653 -99 
7 Zpracování [Kč/t] 
8 Ostatní náklady střediska  207 64 143 
9 Celkem náklady na zpracování (ř. 8) 207 64 143 

10 Celkem [Kč/t] 761 717 44 

 Rozpis nákladů na přípravu formovací směsi 15 v IS (OPTI) dané slévárny je 

uveden v tab. 18, ve sl. 2 a 3. Ve sl. 4 jsou uvedeny náklady na přípravu formovací směsi 

stanovené metodou NVN. 

Propočet vychází ze systému OPTI, kde náklady na 1 t formovací směsi činí 628 Kč/t 

(ř. 16, sl. 2). Při srovnání s náklady zjištěnými pomocí NVN, které činí 1 131 Kč/t  (ř. 16,  

sl. 4) zjišťujeme značný rozdíl, který je způsoben nezahrnutím nákladů na regenerát a dále 

nejsou oceněny fixní náklady na přípravu směsi. Rozdíl je také způsoben odlišným 

dávkováním regenerátu a nového ostřiva. Předpis v OPTI tehdy nebyl ve slévárně 

aktualizován. 

 Po aktualizaci OPTI a započtení nákladů na zkoušení a deponie, které dnes nejsou 

v nákladech na směs, ale v nákladech vedení a v nákladech na zkoušení nebo kontrolu jsou 

výsledné náklady ve výši 1 100 Kč/t (ř. 16, sl. 3). Náklady stanovené metodou NVN jsou  

ve výši 1 131 Kč/t. Tzn. náklady v OPTI jsou o 32 Kč/t (-3 %). 
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Tab. 18: Porovnání nákladů zjištěných pomocí OPTI a metodiky NVN – směs 15 

 
Rozpis nákladů OPTI - 1 OPTI - 2 NVN OPTI 1 

 – NVN 
OPTI 2 
- NVN  

ř./sl
. 

1 2 3 4 
5 6 

1 Materiál [Kč/100kg] 
2 Ostřivo  14,98 4,05 5,20 9,78 - 1,15 
3 Regenerát  0 50,78 49,98 - 49,98 0,80 
4 Pojivo  40,70 40,70 40,03 0,67 0,67 
5 Tvrdidlo  5,31 4,98 8,39 - 3,08 - 3,41 

6 
Celkem náklady na materiál 
(ř. 2 + ř. 3 + ř. 4 + ř. 5) 

60,99 100,51 103,60 - 42,61 - 3,09 

7 Zpracování [Kč/100kg] 
8 Příprava směsi  0 0 1,16 - 1,06 -1,16 
9 Celkem náklady na zpracování (ř. 8) 0 0 1,16 - 1,16 -1,16 

10 Výrobní náklady 1 (ř. 6 + ř. 9) 60,99 100,51 104,76 - 43,77 - 4,25 
11 Ztráty  1,83 0 0 1,83 0 
12 Režie MTZ  0 0 0 0 0 
13 Výrobní náklady 2 (ř. 10 + ř. 11 + ř. 12) 62,82 100,51 104,76 - 41,94 - 4,25 
14 Náklady na zkoušení a depote 0 9,47 8,38 - 8,38 1,09 
15 Celkem (ř. 13 + ř. 14 + ř. 15) 62,82 109,98 113,14 - 50,32 -3,16 
16 Celkem [Kč/t] 628 1100 1 131 - 503 - 32 

 Rozpis nákladů na přípravu formovací směsi v OPTI pro směs 16 je uveden v tab. 

19, ve sl. 2, ve sl. 3 jsou uvedeny náklady na přípravu formovací směsi stanovené metodou 

NVN. 

Při výpočtu nákladů pomocí metodiky NVN nejsou vypočítány režie MTZ, proto 

jsou zahrnuty ve stejné výši jak je stanovuje OPTI viz ř. 12, sl. 2, 3. Naproti tomu v OPTI 

nejsou zahrnuty náklady na údržbu, které byly stanoveny na 12 Kč/100kg formovací směsi 

a jsou zahrnuty v ř. 14. Naopak OPTI zahrnuje náklady na vytloukání, metodika NVN však 

končí stanovením nákladů na míchání formovací směsi v mísiči, proto byly od zjištěných 

nákladů odečteny viz ř. 15 (9,3 Kč/100kg).  

Výsledné náklady jsou v ř. 17, v OPTI jsou stanoveny na 1 316 Kč/t, náklady 

metodou NVN jsou 1 143 Kč/t. Tzn. náklady v OPTI jsou o 173 Kč/t (13 %) vyšší než 

náklady stanovené metodikou NVN.  
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Tab. 19: Porovnání nákladů zjištěných pomocí OPTI a metodiky NVN – směs 16  

 Rozpis nákladů OPTI NVN OPTI - NVN  
ř./sl. 1 2 3 4 

1 Materiál [Kč/100kg směsi] 
2 Ostřivo  9,98 9,05 0,93 
3 Regenerát  4,25 49,81 - 45,56 
4 Pojivo  41,29 36,33 4,96 
5 Tvrdidlo  8,86 7,12 1,74 
6 Celkem náklady na materiál (ř. 2 + ř. 3 + ř. 4 + ř. 5) 64,38 102,31 - 37,93 
7 Zpracování [Kč/100kg] 
8 Příprava směsi  58,40 5,91 52,49 
9 Celkem náklady na zpracování (ř. 8)  58,40 5,91 52,49 

10 Výrobní náklady 1 (ř. 6 + ř. 9)  122,78 108,22 14,56 
11 Ztráty  0 0 0 
12 Režie MTZ  6,11 6,11 0 
13 Výrobní náklady 2 (ř. 10 + ř. 11 + ř. 12) 128,89 114,33 14,56 
14 Náklady na údržbu 12 zahrnuto výše 12 
15 Náklady na vytloukání - 9,3 0 - 9,3 
16 Celkem (ř. 13 + ř. 14 + ř. 15) 131,59 114,33 17,26 
17 Celkem [Kč/t] 1 316 1 143 173 

Dílčí závěr: 

Můžeme tedy konstatovat, že zjištěné odchylky jsou relativně nízké. Slévárny tedy 

mohou s nimi uspokojivě pracovat. Výjimkou byla směs 15 (1), kde bylo třeba provézt 

úpravy v systému OPTI. 

Zjištěné nákladové odchylky jsou zobrazeny v tab. 20. 

Tab. 20: Nákladové odchylky (IS – metodika NVN) 

Odchylky  Směs / jednotky 
Kč/t % 

ř./sl. 1 2 3 
1 11 + 44 + 6 
2 15 (1) - 503 - 80 
3 15 (2) - 32 - 3 
4 16 + 173 + 13 

Je třeba říci, že stanovení nákladů přípravy formovacích směsí metodou NVN je 

podrobnější a přesnější. Nevýhodou controllingových systémů je, že vycházejí  

ze stanovených sazeb a norem. Na druhé straně nespornou předností controllingových 

systémů používaných v naších slévárnách je jejich operativnost. 

Nicméně z tohoto šetření také vyplývá námět pro uvedené slévárny posoudit způsob 

stanovování nákladů controllingovými metodami a eventuelně provést úpravy vedoucí 

jednak k větší vypovídací schopnosti údajů a dále ke zpřesnění výsledků. 



 

Veronika Nykodýmová, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství  80 

5.2.5 Výsledek (nákladový) v dané slévárně bude porovnán s výsledkem za 
jiné časové období. 

 Získaný výsledek v dané slévárně (kde jsou ostatní podmínky naprosto srovnatelné) 

je možné porovnat s výsledkem za jiné časové období (kupříkladu rok 2008 srovnat 

s výsledkem rokem 2007). Vhodné by bylo, kdy mohlo dojít ke sledování za podstatně 

kratší období kupříkladu kvartál nebo měsíc.  

 Z provedených sledování lze posoudit změny týkající se: 

a) zvýšení případně snížení cen energií a materiálů, 

b) použití nových zařízení, které mají dopad i na změnu technologie. 

5.2.5.1 Porovnání získaných výsledků týkajících se změn v oblasti cen energií a 
materiálů 

 Porovnání nákladů na přípravu formovacích směsí za časové období bylo možné 

provézt ve dvou variantách: 

A. srovnání roku 2007 s rokem 2008, 

B. srovnání let 2007, 2008, 2009, 2010. 

 Jedná se o aktualizace cen elektrické energie, stlačeného vzduchu, plynu, nafty, 

osobních nákladů. Nebyly provedeny žádné změny ve způsobu přípravy formovacích 

směsí, např. nedošlo ke zkrácení či prodloužení zpracovávacích a manipulačních časů ani 

výkonů strojů. 

A. Srovnání roku 2007 s rokem 2008. 

 U první varianty se porovnání týká čtrnácti směsí (z toho jedna směs je 

připravována  

v osmi programech) zpracovaných v roce 2007, které byly aktualizovány cenami z roku 

2008. Jsou to směsi bentonitové číslo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, směsi samotvrdnoucí s vodním 

sklem číslo 11, 12, samotvrdnoucí furanová 13, 14, 15 (osm programů) a cold box aminová 

číslo 21. 

 Sledované formovací směsi jsou dále hodnoceny podle následujícího rozdělení: 

I. celkový pohled na všechny sledované směsi, 

II. celkový pohled na všechny sledované směsi, rozdělený na zvýšení 

v oblasti materiálových a zpracovacích nákladů, 

III. pohled na směsi rozdělené do příslušných skupin, 
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IV. pohled na směsi rozdělené do příslušných skupin, zaměřený na zvýšení 

v oblasti materiálových a zpracovacích nákladů, 

V. detailní posouzení jednotlivých směsi. 

První hodnocení je zaměřeno na zjištěný nákladový rozdíl, který vznikl porovnáním 

NVN formovacích směsí sledovaných v roce 2007 a 2008. 

I. Celkový pohled na všechny sledované směsi 

 Na obr. 18 jsou znázorněny zjištěné nákladové rozdíly, které vznikly porovnáním 

14 směsí stanovených v cenové a nákladové hladině roku 2007 s rokem 2008. Průměrně 

došlo  

ke zvýšení nákladů na přípravu formovacích směsí o 110 Kč/t. Největší rozdíl vznikl  

u bentonitové směsi číslo 6 a to ve zvýšení nákladů ve stovkách Kč (až 498 Kč/t formovací 

směsi, což činí 50 %). Ve dvou případech došlo ke snížení NVN na t připravované 

formovací směsi o 11 Kč/t (-1,5 %) směs 14 a 17 Kč/t (2,2 %) u směsi 12. Nejmenší rozdíl 

vznikl u směsi 8 a to 0,5 Kč/t (0,2 %).  
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Obr. 18: Znázornění rozdílů nákladů na přípravu formovacích směsí rok 2008 – 2007 
v Kč/t 

 Pokud zjištěné nákladové rozdíly vyjádříme v procentech, pak ve dvou případech 

(směsi s největším rozdílem) dosahuje zjištěný rozdíl 50 % nárůstu oproti roku 2007.  

Nad 10 % byl zaznamenán nárůst u dalších pěti formovacích směsí. U poloviny 

sledovaných směsí se zjištěný rozdíl pohyboval od – 2 % do 8 % viz obr. 19. 
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Obr. 19: Znázornění rozdílů nákladů na přípravu formovacích směsí rok 2008 – 2007 v % 

 Zjištěné nárůsty jsou podstatné, jak dokumentuje příklad uvedený v  tab. 21. Zde 

jsou prezentovány konkrétní příklady pro dva odlitky. Pro první odlitek ve sl. 3 byla 

použitá jednotná bentonitová formovací směs. Náklady na přípravu formovací směsi činí 

308,9 Kč/t (ř. 3), na výrobu odlitku je potřeba 0,136 t směsi (ř. 5). Celkově činí nárůst 

nákladů  

na formovací směs 50 Kč/odlitek (ř. 8). Nárůst ÚVN odlitku činí 25 % (ř. 9).  

 Druhý odlitek (sl. 4) byl odlit do samotvrdnoucí formovací směsi s vodním sklem. 

Náklady na její přípravu činí 674,4 Kč/t (ř. 3). Spotřeba formovací směsi je 13,065 t (ř. 5)  

na odlitek. Nárůst nákladů na formovací směs u tohoto odlitku činí 814 Kč/odlitek (ř. 8). 

ÚVN vzrostly o 0,6 % (ř. 9). 

 Jak je patrné z uvedeného příkladu je nezbytné znát skutečné náklady na přípravu 

formovací směsi, sledovat jejich predikci a díky tomu včas reagovat na výkyvy v cenách. 

Tab. 21: Příklad nárůstu nákladů na formovací směs 

  Jednotky Údaje 
ř./sl. 1 2 3 4 

1 Odlitek - 1 2 
2 Typ použité formovací směsi - JB – 9 STE – 11 
3 Náklady formovací směsi Kč/t 308,9 674,4 
4 Nárůst  % 54,3 8,5 
5 Spotřeba formovací směsi  t/odlitek 0,136 13,065 
6 Náklady na formovací směs rok 2007 Kč/odlitek 42 8 811 
7 Náklady na formovací směs rok 2008 Kč/odlitek 92 9 625 
8 Nárůst nákladů Kč/odlitek 50 814 
9 Nárůst ÚVN odlitku % 25 0,6 
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II. Celkový pohled na všechny sledované směsi, rozdělený na zvýšení 
v oblasti materiálových a zpracovacích nákladů 

 Rozdíly NVN na přípravu formovacích směsí zjištěné porovnáním roku 2008 a 

2007 byly dále zpracovány na rozdíly v oblasti materiálových (nové ostřivo, pojiva, 

přísady, atd.) a zpracovacích (elektrická energie, plyn, stlačený vzduch, atd.) nákladů viz 

obr. 20.  
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Obr. 20: Znázornění rozdílů nákladů na přípravu formovacích směsí rok 2008 – 2007 – 
rozdělení na materiálové a zpracovací náklady 

 Jak je patrné z obr. 20 vzniklé rozdíly u zpracovacích nákladů se pohybovaly  

od 3 Kč/t (0,2 %) do 344 Kč/t (10 %), pokud tuto jedinou značně odlehlou hodnotu ze 

souboru vyřadíme pak došlo k maximálnímu zvýšení o 58 Kč/t (9,7 %). 

 U porovnání materiálových nákladů se pohybujeme od poklesu nákladů ve výši – 

312 Kč/t (- 8 %) do nárůstu nákladů o 478 Kč/t (113 %). 

 Je patrné, že zpracovací náklady nekopírují křivku zvyšujících se materiálových 

nákladů. A nelze tedy usuzovat na žádnou možnou závislost.  

 Budeme-li vzniklé rozdíly hodnotit z celkového pohledu, pak největší rozdíly 

vznikly u bentonitových směsí a to ve zvýšení nákladů ve stovkách Kč (až 498 Kč/t 

formovací směsi). Zvýšení nákladů u samotvrdnoucích směsí se pohybuje v desítkách Kč a 

ve dvou případech došlo ke snížení NVN na t připravované formovací směsi (o 11 a 17 

Kč/t).  

III. Pohled na směsi rozdělené do příslušných skupin 

 Pokud bychom chtěli hodnotit nárůst nebo pokles nákladů na přípravu formovacích 

směsí podle příslušných skupin sledovaných směsí, pak z tab. 22 není patrná žádná 

významná závislost. 
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  Jediným rozdílem je, že u samotvrdnoucích směsí byl zjištěn kromě nárůstu  

i pokles (ř. 7, sl. 2 a 4), což nebylo u bentonitových směsí (pouze nárůst nákladů).  

            Hledání tendencí eventuelně i závislostí by si vyžádalo další podrobnější 

analýzu. Nicméně uvedený přístup bude asi potřebný zejména pro odhalení tendencí,  

ve kterých oblastech jde dále očekávat cenová navýšení a tedy jaké stanovisko lze  

u používaných formovacích směsí zaujmout. 

Tab. 22: Změna výše nákladů podle příslušných skupin sledovaných směsí 

 Označení 
směsi 

Druh směsi Označení 
směsi 

Druh směsi Označení 
směsi 

Druh směsi 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 
1 JB [Kč/t] MB [Kč/t] VB [Kč/t] 
2 2 11,8 5 153,2 8 0,5 
3 3 147,4 6 497,7 9 367,4 
4   7 71,9 10 49,3 
5 STE [Kč/t] STF [Kč/t] CB-A  [Kč/t] 
6 11 62,3 13 115,1 21 32,6 
7 12 -16,7 14 -10,9   
8   15 58,6   

 

IV. Pohled na směsi rozdělené do příslušných skupin, zaměřený na 
zvýšení v oblasti materiálových a zpracovacích nákladů 

 Do grafu (obr. 21) byl pro bentonitové směsi zanesen rozdíl nárůstu materiálových 

nákladů na rozdílu nárůstu zpracovacích nákladů. Z obr. 21 je patrná možná vazba růstu 

materiálových nákladů bentonitových směsí na růstu zpracovacích nákladů těchto směsí 

(výjimkou jsou směsi 5 a 7). Hodnoty zjištěného nárůstu u materiálových se pohybují  

od 0,5 Kč/t do 497,7 Kč/t s průměrnou hodnotou 162,4 Kč/t. Rozdíl maximální a 

minimální hodnoty nárůstu materiálových nákladů je 497,2 Kč/t. 
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Obr. 21: Vazba nárůstu materiálových nákladů na nárůstu zpracovacích nákladů – 
bentonitové formovací směsi  

 Pro druhou skupinu směsí, samotvrdnoucí formovací směsi, byla do grafu (obr. 22) 

zanesena odchylka materiálových nákladů na odchylce zpracovacích nákladech. V této 

skupině se zásadně odlišuje CB-A formovací směs (21), která celý graf posouvá  

do záporných hodnot odchylky materiálových nákladů díky výraznému poklesu cen 

materiálů použitých při přípravě této směsi. Proto byl sestrojen obr. 23, kde je tato odlehlá 

hodnota vynechána. Hodnoty odchylek materiálových nákladů se pohybují od –16,7 Kč/t 

do 115,1 Kč/t s průměrnou hodnotou 40,2 Kč/t. Rozdíl maximální a minimální hodnoty je 

131,8 Kč/t, což je 3,8 krát nižší hodnota než u bentonitových formovacích směsí. 

 

Obr. 22: Závislost nárůstu materiálových nákladů na nárůstu zpracovacích nákladů – 
samotvrdnoucí formovací směsi 

 Z obr. 23 je již lépe patrné rozmístnění rozdílu materiálových nákladů na rozdílu 

zpracovacích nákladů sledovaných samotvrdnoucích směsí. 
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Obr. 23: Vazba nárůstu materiálových nákladů na nárůstu zpracovacích nákladů – 
samotvrdnoucí formovací směsi (upraveno) 

 Dílčí závěr  

 Pohled na směsi rozdělené do skupin je zaměřený na zvýšení v oblasti 

materiálových a zpracovacích nákladů. U bentonitových směsí jsou hodnoty zjištěného 

nárůstu u materiálových nákladů od 0,5 Kč/t do 497,7 Kč/t s průměrnou hodnotou  

162,4 Kč/t. U samotvrdnoucích směsí se hodnoty odchylek materiálových nákladů 

pohybují od –16,7 Kč/t do 115,1 Kč/t s průměrnou hodnotou 40,2 Kč/t. 

V. Pohled na jednotlivé směsi (konkrétně) 

 Hodnoceno bylo 14 formovacích směsí. Sledované položky: 

1 – nové ostřivo,  7 – přísady, 

2 – regenerát,   8 – voda, 

3 – vratná směs,  9 – předmíchané směs, 

4 – pojivová soustava 1, 10 – míchání, 

5 – pojivová soustava 2, 11 – zkoušky, 

6 – pojivová soustava 3, 12 – deponie. 

 U jednotné bentonitové směsi číslo 2 byly neúplné vlastní náklady na přípravu 

formovací směsi v roce 2008 vyšší o 14 Kč/t. Došlo ke zvýšení nákladů u nového ostřiva  

o 3,4 Kč/t (v obr. 24 označeno 1), vratné směsi o 0,4 Kč/t (v obr. 24 označeno 4),  

 pojivové soustavy 1 o 4,6 Kč/t, pojivové soustavy 3 o 1 Kč/t, míchání o 3,2 Kč/t, zkoušek 

o 0,2 Kč/t, deponií o 2,7 Kč/t. Ke snížení nákladů došlo ve dvou případech a to u pojivové 

soustavy 2 o – 0,3 Kč/t a u přísad o 1 Kč/t. 
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Obr. 24: Odchylky nákladů u dílčích položek JFS - směs 2 

 K celkovému zvýšení NVN nákladů u jednotné bentonitové formovací směsi číslo 

3 došlo o 147 Kč/t. Detailněji u nového ostřiva o 6,7 Kč/t, u vratné směsi o 7,2 Kč/t, 

pojivové soustavy 1 o 129,8 Kč/t, vody o 0,1 Kč/t, míchání o 3,6 Kč/t viz obr. 25.  
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Obr. 25: Odchylky nákladů u dílčích položek JFS - směs 3 

 Porovnání bylo také provedeno u tří modelových bentonitových směsí číslo 5, 6, 7.  

U směsi číslo 5 došlo k nákladovému zvýšení o 368 Kč/t. Jedná se převážně o zvýšení  

u nového ostřiva o 236 Kč/t a u míchání o 216 Kč/t. Snížení bylo zaznamenáno u pojivové 

soustavy 1 o 87 Kč/t viz obr. 26. 
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Obr. 26: Odchylky nákladů u dílčích položek MB - směs 5 
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 U NVN směsi číslo 6 došlo ke zvýšení o 498 Kč/t. Z toho u nového ostřiva  

o 3,3 Kč/t, vratné směsi o 4 Kč/t, pojivové soustavy 1 o 134,6 Kč/t, přísad o 340 Kč/t, vody  

o 0,1 Kč/t a u míchání o 16,2 Kč/t viz obr. 27. 
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Obr. 27: Odchylky nákladů u dílčích položek MB - směs 6 

 Jak je patrné z obr. 18 celkové zvýšení u modelové bentonitové směsi číslo 7 je  

o 72 Kč/t. Přesněji se jedná o zvýšení NVN u nového ostřiva o 4,9 Kč/t, vratné směsi  

o 5,9 Kč/t, u nákladů na vodu o 0,2 Kč/t a míchání o 16,7 Kč/t viz obr. 28. 
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Obr. 28: Odchylky nákladů u dílčích položek MB - směs 7 

 Výplňové bentonitové směsi byly do sledování zahrnuty tři a to číslo 8, 9 a 10.  

U směsi 8 nedošlo k žádnému výraznému zvýšení či snížení nákladů. Celkové NVN byly 

zvýšeny o 0,5 Kč/t. Jedná se o zvýšení u vratné směsi o 0,5 Kč/t a u míchání o 3,4 Kč/t.  

Ke snížení došlo u pojivové soustavy 1 o 3,5 Kč/t viz obr. 29. 
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Obr. 29: Odchylky nákladů u dílčích položek VB - směs 8 

 U směsi číslo 9 došlo ke zvýšení NVN o 367 Kč/t. Zvýšení bylo zaznamenáno  

u nového ostřiva o 34,3 Kč/t, vratné směsi o 2,9 Kč/t, pojivové soustavy 1 o 115,1 Kč/t, 

přísad o 201 Kč/t, u nákladů na vodu o 0,1 Kč/t a u míchání o 14,1 Kč/t viz obr. 30. 
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Obr. 30: Odchylky nákladů u dílčích položek VB  - směs 9 

 Při porovnání směsi číslo 10 bylo zjištěno zvýšení NVN o 49 Kč/t. U nového 

ostřiva činilo zvýšení 6,1 Kč/t, vratné směsi o 5,5 Kč/t, pojivové soustavy 1 o 28,4 Kč/t, u 

nákladů na vodu o 0,2 Kč/t a u míchání o 9,2 Kč/t viz obr. 31. 
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Obr. 31: Odchylky nákladů u dílčích položek VB - směs 10 
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 Porovnání samotvrdnoucích směsí s vodním sklem proběhlo u dvou formovacích 

směsí číslo 11, 12. U směsi 11 došlo k celkovému zvýšení NVN o 62 Kč/t. Zvýšení bylo  

u nového ostřiva o 0,9 Kč/t, regenerátu o 17,2 Kč/t, pojivové soustavy 1 o 42,7 Kč/t a  

u míchání o 1,5 Kč/t viz obr. 32. 
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Obr. 32: Odchylky nákladů u dílčích položek STE - směs 11 

 Celkové snížení NVN bylo u směsi 12 o 17 Kč/t. Přesněji zvýšení nákladů bylo  

u nového ostřiva o 22,2 Kč/t, regenerátu o 0,4 Kč/t, předmíchané směsi o 0,2 Kč/t. Snížení 

proběhlo u pojivové soustavy 1 o 4,6 Kč a u pojivové soustavy 2 o 34,9 Kč/t viz obr. 33. 
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Obr. 33: Odchylky nákladů u dílčích položek STE - směs 12 

 Porovnání samotvrdnoucích furanových směsí bylo možné provézt u tří směsí a to 

číslo 13, 14, 15 (8 programů). Celkové NVN u směsi 13 byly zvýšeny o 115 Kč/t. Nové 

ostřivo o 2,2 Kč/t, regenerát o 53 Kč/t, pojivová soustava 1 o 58 Kč/t a míchání o 4,9 Kč/t. 

Snížení nákladů  bylo u pojivové soustavy 2 o 3 Kč/t viz obr. 34. 
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Obr. 34: Odchylky nákladů u dílčích položek STF - směs 13 

 U směsi 14 došlo k celkovému snížení NVN o 11 Kč/t. Zvýšení u nového ostřiva  

o 2,3 Kč/t, u regenerátu o 37,8 Kč/t a u míchání o 1,4 Kč/t. Snížení pak bylo u pojivové 

soustavy 1 a 2 ve výši 42,6 Kč/t a 9,9 Kč/t viz obr. 35. 
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Obr. 35: Odchylky nákladů u dílčích položek STF – směs 14 

 U třetí samotvrdnoucí furanové formovací směsi číslo 15 došlo ke snížení 

celkových NVN o 11 Kč/t. Nové ostřivo bylo zvýšeno o 21,1 Kč/t, u regenerátu  

o 28,9 Kč/t, pojivové soustavy 3 o 22,9 Kč/t, míchání o 0,5 Kč/t. Snížení nákladů bylo 

zaznamenáno u pojivové soustavy 1 a 2 a to ve výši 3,2 Kč/t a 9,4 Kč/t, u deponií  

o 2,3 Kč/t viz obr. 36. 
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Obr. 36: Odchylky nákladů u dílčích položek STF - směs 15 

 Celkové zvýšení NVN u cold box aminové jádrové směsi je o 33 Kč/t. Nové ostřivo 

zvýšení nákladů o 354,1 Kč/t, míchání o 34,8 Kč/t. Snížení nákladů bylo u pojivové 

soustavy 1 a 2 a to o 66,7 Kč/t a 267,2 Kč/t a u přísad o 22,5 Kč/t viz obr. 37. 
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Obr. 37: Odchylky nákladů u dílčích položek CB-A jádrové - směs 21 

 Dílčí závěr  

 Z výše uvedeného podrobného popisu nákladových změn u dílčích položek 

posuzovaných nákladů přípravy uvedených formovacích směsí z roku 2007 a 2008 

vyplývá jejich vysoká variabilita. 

V tab. 23 a 24, je uveden výsledný nákladový dopad z důvodu změny cen  

u jednotlivých formovacích směsí. Z tab. 23, ř. 16, sl. 18 (náklady na přípravu formovací 

směsi celkem) vyplývá, že průměrné zvýšení nákladů všech posuzovaných formovacích 

směsí je 110 Kč/t. Nejvyšší nákladový pokles nastal u STE směsi 12 (-17 Kč/t, což 

odpovídá -2,2 %). Naproti tomu nejvyšší nárůst byl u MB směsi 6 (498 Kč/t tedy 50 %). 

Zajímavé je, že nejvyšší nárůst z dílčích nákladových skupin nastal u ostřiva (průměr  

+58 Kč/t – počítáno z jedenácti hodnot) s maximem 354 Kč/t u CB-A. Druhé nejvyšší 

maximum v nárůstu nákladů je u přísad, konkrétně MB směs 6 o 340 Kč/t a VB směs 9  

o 201 Kč/t. Průměrný nárůst přísad je +104 Kč/t (průměr z pěti hodnot). Toto zjištění je 

podnět k posouzení. U dalších MB směsí (5 a 7) nedošlo k nárůstu nebo pouze nepatrnému 

(+2 Kč/t).  

Třetí nejvyšší nákladové zvýšení +216 Kč/t bylo zaznamenáno u nákladů  

na míchání (průměr 25 Kč/t – počítáno z třinácti hodnot). Opět je zajímavé, že ke zvýšení  

nákladů na míchání dochází u JFS, MB a VB. Důvodem je vyšší spotřeba elektrické 

energie. U samotvrdnoucích směsí nedošlo k žádnému vyššímu nákladovému nárůstu. 
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 Nejvýraznější kolísání je u přísad 1, kde rozdíl mezi maximální a minimální 

rozdílovou hodnotou roku 2008 oproti roku 2007 je 363 Kč/t. Na druhém místě je nové 

ostřivo s rozdílem 353 Kč/t a třetí je pojivová soustava 2 s rozdílem 267 Kč/t. 
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Tab. 23: Rozdíl NVN (rok 2008 – 2007) – Kč/t 

  Označení směsi 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-1 21 Rozdíl 

  Typ směsi JB MB VB STE STF CB-A 
MIN MAX PRŮMĚR 

max-min 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Nové ostřivo 1 3,4 6,7 236,1 3,3 4,9 0,0 34,3 6,1 0,9 22,2 2,2 2,3 21,1 354,1 0,9 354,1 57,3 353,2 

2 Nové ostřivo 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Regenerát - - - - - - - - 17,2 0,4 53,0 37,8 28,9 - 0,4 53,0 27,5 52,6 

4 Vrat 0,4 7,2 0,0 4,0 5,9 0,5 2,9 5,5 - - - - - - 0,4 7,2 3,8 6,8 

5 Pojivová soustava část 1 4,6 129,8 -86,6 134,6 44,3 -3,5 115,1 28,4 42,7 -4,6 58,0 -42,6 -3,2 -66,7 -86,6 134,6 25,0 221,2 

6 Pojivová soustava část 2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,9 -3,0 -9,9 -9,4 -267,2 -267,2 -0,3 -54,1 266,9 

7 Pojivová soustava část 3 1,0 - - - - - - - - - - - 22,9 - 1,0 22,9 12,0 21,9 

8 Přísady 1 -1,0 - 2,2 340,0 - - 201,0 - - - - - - -22,5 -22,5 340,0 103,9 362,5 

9 Přísady 2 - - - - - - - - - - - - - - 0,1 0,2 0,1 0,1 

10 Přísady 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Voda - 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 - - - - - - - - - - 

12 Předmíchaná směs - - - - - - - - - 0,2 - - - - 0,2 0,2 0,2 0,0 

13 Míchání 3,2 3,6 1,5 16,2 16,7 3,4 14,1 9,2 1,5 0,0 4,9 1,4 0,5 34,8 0,5 216,5 8,5 216,0 

14 Zkoušky 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 

15 Deponie 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 0,0 -2,3 2,7 0,2 5,0 

16 Celkem 14 147 153 498 72 0,5 367 49 62 -17 115 -11 59 33 -17 498 110 515 

 

Tab. 24: Rozdíl NVN (rok 2008 – 2007) – % 

  Označení směsi 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-1 21 

  Typ směsi JB MB VB STE STF CB-A 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Nové ostřivo 1 23,7 10,6 30,4 5,2 5,2 - 64,0 5,2 0,8 8,9 3,1 3,1 40,6 16,0 

2 Nové ostřivo 2 - - - - - - - - - - - - - - 

3 Regenerát - - - - - - - - 10,2 0,7 38,2 33,3 5,8 - 

4 Vrat 0,3 13,5 - 6,8 9,0 1,6 8,1 12,0 - - - - - - 

5 Pojivová soustava část 1 43,3 51,3 -43,3 48,7 29,1 -16,4 50,9 29,9 28,3 -3,0 23,4 -12,4 -0,8 -35,6 

6 Pojivová soustava část 2 -12,8 - - - - - - - 0,0 -19,5 -6,7 -13,1 -60,7 -129,7 

7 Pojivová soustava část 3 71,1 - - - - - - - - - - - 33,5 - 

8 Přísady 1 -29,8 - 64,2 80,1 - - 80,2 - - - - - - -14,5 

9 Přísady 2 - - - - - - - - - - - - - - 

10 Přísady 3 - - - - - - - - - - - - - - 

11 Voda - 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 - - - - - - 

12 Předmíchaná směs - - - - - - - - - 0,8 - - - - 

13 Míchání 12,2 2,7 1,0 11,4 11,5 3,1 16,6 8,0 4,5 1,3 2,5 1,3 4,3 3,8 

14 Zkoušky 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 Deponie 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 0,0 

16 Celkem 7,0 25,2 11,9 50,0 14,3 0,2 54,3 11,9 8,5 -2,2 16,1 -1,5 5,2 0,9 

 



 

Veronika Nykodýmová, VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra slévárenství  95 

B. srovnání let 2007, 2008, 2009, 2010. 

U této druhé varianty se jedná o samotvrdnoucí formovací směsi 11 a 12, kde bylo 

možné provézt srovnání růstu či poklesu cen energií a materiálů v letech 2007, 2008, 2009, 

2010 viz obr. 38. U směsi 11 vzrostly náklady na její přípravu v roce 2008 o 62 Kč/t  

(9 %), v roce 2009 vzrostly náklady oproti roku 2007 o 60 Kč/t (9 %), oproti roku 2008 

došlo k poklesu nákladů o -2 Kč/t (-0,3 %). V roce 2010 došlo oproti roku 2007 k nárůstu 

nákladů na přípravu formovací směsi o 27 Kč/t (4 %). Srovnáme-li rok 2010 s rokem 2008 

došlo k poklesu nákladů o -36 Kč/t (-5 %) a s rokem 2009 došlo k poklesu nákladů  

o -34 Kč/t (-5 %). 

U směsi 12 poklesly náklady na přípravu formovací směsi v roce 2008 o –17 Kč/t  

(-2 %). Pro rok 2009 nebyly dodány podklady pro vypracování. V roce 2010 poklesly  

ve srovnáním s rokem 2007 náklady o –39 Kč/t (-5 %). Srovnáme –li rok 2008 s rokem 

2010 došlo mezi těmito roky k poklesu nákladů o -23 Kč/t (-3 %). 

 
Obr. 38: Vývoj nákladů na přípravu formovacích směsí 11 a 12 

Vývoj nákladů u směsi 11 je detailněji zachycen na obr. 39, kde jsou posuzovány 

náklady materiálové a energie. V roce 2008 došlo k nárůstu materiálových nákladů  

o 43 Kč/t (6,3 %) formovací směsi, a k nárůstu energií o 20 Kč/t (2,9 %). V roce 2009 

došlo ke zvýšení oproti roku 2007 o 30 Kč/t (4,5 %) jak materiálových nákladů tak energií. 

Detailněji je to pokles nákladů u nového ostřiva o -13 Kč/t a nárůst nákladů u pojivové 

soustavy 1 o 71 Kč/t. Dále pokles nákladů u pojivové soustavy 2 o 27 Kč/t. V roce 2010 

došlo k poklesu materiálových nákladů oproti roku 2007 o -3 Kč/t (0,5 %) a k nárůstu 

energií o 30 Kč/t (4,4 %). 
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Obr. 39: Zobrazení vývoje změn nákladů směsi 11 

Vývoj nákladů u směsi 12 je detailněji zachycen na obr. 40, kde jsou opět 

posuzovány rozděleny náklady materiálové a energie. U materiálových nákladů došlo 

k poklesu v roce 2008 o 20 Kč/t formovací směsi a v roce 2010 o 47 Kč/t oproti roku 2007. 

Oproti tomu došlo v roce 2008 ke zvýšení nákladů na energie o 3 Kč/t a v roce 2010  

o 7 Kč/t oproti roku 2007. 

 
Obr. 40: Zobrazení vývoje změn nákladů směs 11 

Dílčí závěr 

V této podkapitole bylo provedeno srovnání nákladů na přípravu formovacích směsí 

11 a 12 a to během let 2007, 2008, 2009, 2010. Je zde vidět vývoj NVN v důsledku 

zvýšení, případně snížení cen energií a materiálů. U materiálových nákladů můžeme 

konstatovat pokles. Naopak u energií došlo ke zvýšení nákladů. 

Ze zjištěných informací vyplývá, že cenové vlivy mají významný vliv  

na nákladovost přípravy formovacích směsí. Předložená práce se zaměřuje na posouzení 

minulého vývoje v dopadu cen na celkové náklady. Velice důležité bude zaměřit se na 

predikci cenového vývoje a jeho následných dopadů na nákladovost formovacích směsí. 
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Na základě této predikce by bylo možné následně uvažovat o možných opatřeních, která by 

negativní dopady do nákladů alespoň částečně eliminovala. 

5.2.5.2 Porovnání změn v technologii přípravy formovacích směsí 
Porovnání zjištěných NVN při změně technologie bylo možné provézt pouze u jedné 

směsi (směs 12 – STE), kde v průběhu sledování došlo k technické změně v míchání 

směsi. 

Původně míchání probíhalo tak, že v prvním kroku došlo k předmíchání nového 

ostřiva, regenerátu, pojivové soustavy 1 (vodní sklo) v kolovém mísiči. Tato předmíchaná 

směs byla dopravena na formovnu, kde v mísiči MK 1000 byla přidána pojivová soustava 

2 (ester). 

Tento systém byl nahrazen jedním rychlomísičem umístěným přímo na formovně 

slévárny. Vliv výměny mísiče na náklady míchání je uveden v tab. 25. Původní náklady 

byly ve výši 21 Kč/t (ř. 5, sl. 4), při změně dojde ke snížení nákladů na 3 Kč/t (o 86 % - viz 

sl. 5), pokud nezapočítáme odpisy ani v pozdější době možné opravy. Při započítání odpisů 

se náklady zvýší na 49 Kč/t (o 133 % - viz sl. 6). Vezmeme – li v úvahu opravy  

(které odpadnou), pak se náklady sníží oproti původním o 12 Kč/t (o 57 % - viz sl. 7).  

Tab. 25: Porovnání mísičů  

  Jednotky Původní Nový  Odpisy Opravy  
ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 

1 Předmíchná směs  [Kč/t] 20 0 0 0 
2 Míchání energie [Kč/t] 1 3 3 3 
3  odpisy [Kč/t] 0 0 46 0 
4  opravy [Kč/t] 0 0 0 6 
5 Celkem  [Kč/t] 21 3 49 9 
6 Celkem  [%] 100 -86 133 57 

Na obr. 41 je uveden vliv změny mísiče na NVN přípravy formovací směsi 

s ohledem na vývoj cen materiálů a energií v roce 2008. 
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Obr. 41: Vývoj nákladů při změně mísiče a vývoji cen  

Dílčí závěr 

Porovnání NVN při změně technologie bylo možné provézt pouze u jedné směsi 

(směs 12 – STE), kde v průběhu sledování došlo k technické změně v míchání směsi. 

Výsledkem tohoto zjištění je, že změnou mísiče dojde nejen k efektivnějšímu zpracovávání 

směsi z hlediska jejich technologických postupů, ale také ke snížení nákladů na míchání o 

86 %. 
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6 PŘÍNOS PRÁCE V OBLASTI VĚDY A TECHNICKÉ PRAXE 

 Hlavní význam práce tkví v novém přístupu ke sledování a následnému řízení 

spotřeby nákladů v oblasti přípravy formovacích směsí. Způsob popsaný v práci patří 

k prvnímu ucelenějšímu pohledu na danou problematiku. 

 Přínos disertační práce pro rozvoj v oblasti vědy spočívá v navržení, vývoji a 

následném ověření nové metodiky stanovení skutečných nákladů na přípravu formovacích 

směsí. Ověření navržené metodiky proběhlo v praktických podmínkách osmi českých 

sléváren.    

 Z hlediska přínosu práce pro technickou praxi můžeme konstatovat, že posuzovaná 

problematika a vzniklý nákladový model v aplikaci Excel poskytuje významné informace 

pracovníkům sléváren. A to nejen při tvorbě cen odlitků, ale zejména při hledání možnosti 

snižování nákladů. V připraveném členění nákladů je detailně zobrazena skladba všech 

položek neúplných vlastních nákladů přípravy formovacích směsí, což umožní  

po správném vyhodnocení získaných informací najít cesty jejich k nákladové redukci. Dále 

pak slévárny dostávají účinný nástroj, jehož průběžné uplatňování jim umožní prakticky 

vynaložené náklady na přípravu formovacích směsí řídit. 

 Práce může sloužit jako pomoc při rozhodování o uskutečnění investic týkajících se 

přípravy formovacích směsí. To se v řadě sléváren stává aktuálním tématem nejen 

z důvodů zastaralé technologie, ale i díky vyšším požadavkům zákazníků na jakost odlitků. 

Některé stávající systémy nejsou svým uspořádáním vhodné i z hlediska životního 

prostředí. Kupříkladu pokud jsou používány dva pojivové systémy, které nelze z hlediska 

jejich chemických vlastností společně regenerovat, dochází k vyvážení značného množství 

prakticky dále nevyužitelného odpadu. Tento problém řeší zavedení jednoho pojivového 

systému. K tomu, aby se mohla slévárna správně rozhodnout nejen z technologických, ale i 

ekonomických hledisek je nutné znát skutečné náklady na přípravu formovacích směsí.  

 Také velmi důležitá je znalost skutečných nákladů při zavádění informačních 

systémů jako je např. OPTI. Pokud slévárna chce řídit nákladovost výroby odlitků pomocí 

systému OPTI je nutné zadat vstupní údaje co nejpřesněji. K jejich prvotnímu zadání  

i pozdějšímu zpřesnění se dá velmi dobře využít vzniklý nákladový model přípravy 

formovacích směsí. 
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7 DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP VÝZKUMU 

Další postup práce se dá rozdělit do tří oblastí: 

1. Sestavený a ověřený nákladový model přípravy formovacích směsí by bylo 

možné namísto v Excelu naprogramovat ve vhodném programovacím jazyku. 

2. Zaměření dalšího výzkumu by mělo být do dvou podoblastí, které jsou 

nutné k vytvoření finální podoby odlitku. A sice do stanovení skutečných nákladů  

ve fázi formování (výroba formy) a ve fázi čistírny. 

3. Po detailním zpracování těchto fází a vytvoření jejich reálného nákladového 

obrazu, by bylo vhodné jednotlivé vytvořené nákladové modely (model pro stanovení 

nákladů na výrobu tekutého kovu, formovací směsi, vyrobenou formu a odlitek 

připravený k expedici) spojit v jeden propojený ekonomicko – technický model. Tento 

rozsáhlý model by sloužil k získání skutečných neúplných vlastních nákladů nutných 

k výrobě odlitků. 
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8 ZÁVĚR 

V předložené práci byl proveden kritický literární rozbor současného řízení nákladů 

v oblasti přípravy formovacích směsí. Byly popsány a kriticky zhodnoceny způsoby, 

pomocí nichž jsou ve slévárnách sledovány náklady. Jedná se o aplikaci SAP, systém 

OPTI a SLEVARSYS. 

Dále jsou připomenuty možnosti a přínosy při použití benchmarkingu ve slévárnách. 

Na tuto problematiku navazuje metoda průběžného sledování nákladů i s popisem 

výsledků v praxi. Důležitým přínosem v této oblasti je také zavádění expertních systémů a 

neuronových sítí při řízení výroby oceli. Literární rozbor je zakončen shrnutím získaných 

poznatků.  

 Cíl disertační práce byl rozdělen do čtyř stěžejních oblastí a to vyvinutí metodiky 

stanovení nákladů přípravy formovacích směsí metodou NVN, provozní ověření této 

metodiky ve vybraných slévárnách, vytvoření vhodné počítačové podpory (program 

v Excelu) navrženého nákladového modelu, úvodní posouzení využití získaných výsledků 

k nákladové redukci.  

Před praktickým zpracováním definovaných cílů bylo nutné se seznámit 

s teoretickými možnostmi přípravy formovacích směsí a s dosavadními používanými 

metodami ke stanovení nákladů. 

Následovala analýza výrobního postupu přípravy formovacích směsí. Výsledkem 

této činnosti bylo vymezení rozsahu sledovaných nákladů při přípravě formovacích směsí, 

definování hlavních a dílčích výrobních fází přípravy formovacích směsí, definování 

příslušných kalkulačních jednic jednotlivých výrobních fází, ke kterým se stanovují dílčí 

náklady. Po té byl stanoven rozsah sledovaných nákladů. Za první (vstupní) krajní mez byl 

určen nákup nových surovin (včetně nákladů na jejich dopravu do slévárny). Za druhou 

krajní mez pak výstup připravené formovací směsi z mísiče. Dále bylo definováno jedenáct 

hlavních výrobních fází.  

Výsledkem bylo sestavení nákladového modelu přípravy formovacích směsí.  

Ten umožnil podrobné nákladové ohodnocení daných výrobních fází, tzn. možnost 

stanovení NVN formovacích směsí. Takto definované NVN jednotlivých hlavních 

výrobních fází a přípravy formovacích směsí byly rozděleny na variabilní a fixní náklady a 

dále bylo provedeno rozdělní podle vlivu vyráběného sortimentu.  
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V dalším kroku byl převeden vytvořený nákladový model pro přípravu formovacích 

směsí do počítačové podoby (aplikace Excel). Na základě předem definovaného seznamu 

konkrétních otázek se přiřadí potřebné údaje nutné k výpočtu nákladů. Následně  

po doplnění dat pracovníky slévárny provede program automatické zpracování 

(nadefinované matematické vzorce) vedoucí ke stanovení neúplných vlastních nákladů 

přípravy formovacích směsí. Východiskem pro vypracování programu je podrobný návod 

vedoucí ke stanovení nákladů na přípravu formovacích směsí. Využitím programu dochází 

k ulehčení a urychlení zdlouhavého provádění jednotlivých výpočtů nutných ke stanovení 

nákladů. V práci je celý model popsán s ukázkou dotazníku a konkrétní ukázkou výpočtu 

nákladů. Uvedený dotazník je značně rozsáhlý, důvodem je snaha, aby mohl být využitelný 

pro různé slévárny. Pak je možné, že je vyplněn třeba jen z jedné třetiny. 

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky, kterých bylo dosaženo při použití 

nákladového modelu v osmi českých slévárnách - DSB EURO s.r.o., FERAMO 

METALUM INTERNATIONAL s.r.o., Královopolská slévárna s.r.o., Mencl Guss s.r.o., 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., Slévárny Třinec, a.s., SPOJENÉ SLÉVÁRNY, 

spol. s r.o., Krnov, ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Sledovány byly směsi: jednotná, modelová, 

výplňová bentonitová, samotvrdnoucí s vodním sklem, furanová, ALPHA-SET, jádrová 

cold-box amin a chemicky tvrzená jádrová směs. K výpočtu nákladových charakteristik 

jedné formovací směsi je třeba vyplnit 12 dotazníkových tabulek. Následně se automaticky 

s pomocí programu Excel stanovila data do návazných nákladových tabulek. To bylo 

provedeno pro 23 sledovaných formovacích směsí. 

Zjistilo se, že náklady na přípravu posuzovaných formovacích směsí se pohybují od 

65 Kč/t do 11 806 Kč/t. Blíže pak náklady na přípravu JFS jsou od 65 Kč/t  

do 437 Kč/t, u modelové bentonitové směsi je to od 431 Kč/t do 1 129 Kč/t, u výplňové 

bentonitové směsi od 193 Kč/t do 365. Náklady na přípravu samotvrdnoucí směsi s vodním 

sklem jsou 674 Kč/t a 788 Kč/t. U samotvrdnoucí furanové směsi se pohybují od 599 Kč/t 

do 1 082 Kč/t. Formovací směs ALPHA-SET je od 825 Kč/t do 11 806 Kč/t. Jádrová cold-

box amin má náklad 3 785 Kč/t. Pro chemicky tvrzené jádrové směsi je výsledek 2 231 

Kč/t a 11 486 Kč/t. 

Dále byly hodnoceny získané NVN jednotlivých směsí podle dílčích fází. První 

hodnocenou fází bylo pořízení, manipulace a příprava nového ostřiva. 

U JFS, byl zjištěn odlišný náklad na pořízení nového ostřivo. Tento rozdíl je dán 

cenou nákupu ostřiva. Dále bylo zjištěno, že slévárna se směsí 4 nemá dostatečně účinné 
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odsávání a vyplavitelné látky jsou u této směsi vyšší a negativně ovlivňují kvalitu odlitku. 

Zjištěné výsledky jsou podnětem pro zvážení investice do chlazení a odsávání.  

U modelových směsí 6 a 7 lze polemizovat, zda se jedná ještě o modelovou směs či 

JFS oživenou velkým množstvím nového ostřiva. Důležitý poznatek je, že náklady  

na ostřivo činí u směsi 5 z NVN 61 % (tab. 11, ř. 21, sl. 6), u směsi 6 je to jen 6 % (ř. 21, 

sl. 7),  a u směsi 7 je to 19 % (ř. 21, sl. 8). Na základě těchto informací byla ve slévárně se 

směsí 5 zavedena JFS. 

Výplňové směsi by již neměly být oživovány novým ostřivem, tento princip je 

dodržen pouze u směsi 8. Další dvě směsí jsou oživovány novým ostřivem. Toto oživení se 

odrazí ve zvýšení nákladů a to u směsi 9 o 54 Kč/t formovací směsi viz tab. 11, ř. 19,  

sl. 10(8 % z NVN - ř. 21, sl. 10) a u směsi 10 je to o 119 Kč/t formovací směsi viz tab. 11, 

ř. 19, sl. 11 (29 % z NVN - ř. 21, sl. 11). 

U samotvrdnoucích formovacích směsí jsou značné rozdíly dány zejména nákupem 

mokrého nebo suchého ostřiva (porovnání viz výše). Dále pak u směsi 20 jsou používány 

dva druhy ostřiva, Grudzeń Las a chromit. Nákup chromitu je významně dražší než nákup 

suchého křemičitého ostřiva. Důvodem jeho použití je, že má vyšší ochlazovací účinek, 

odolnost proti penetraci a menší tepelnou roztažnost. Ostřiva mají svůj původ v Jihoafrické 

republice. Důležité je také, že do směsí 15, 16 a 17 - 20 se odlévají ocelové odlitky, které 

potřebují kvalitnější ostřivo. 

Stejným způsobem byly hodnoceny fáze, ve kterých se stanovovaly náklady na 

pojivo, přísady a míchání formovací směsi. 

Následovalo rozdělení NVN na přípravu formovacích směsí do tří skupin. První 

skupinou bylo členění nákladů na materiálové a zpracovací náklady. Byl sestaven graf 

závislosti NVN na materiálových nákladech. Byla potvrzena velmi těsná lineární závislost. 

Druhou skupinou je členění na variabilní a fixní náklady. Obdobně jako u předchozí 

skupiny se u variabilních nákladů projevila velmi těsná závislost. Poslední sledovanou 

skupinou bylo rozdělení nákladů podle vlivu vyráběného sortimentu a dispozic slévárny. 

Dále jsou popsány některé možnosti využití znalostí zjištěných neúplných vlastních 

nákladů přípravy formovacích směsí stanovené na základě nákladového modelu  

ve slévárnách. 

Po zhodnocení získaných výsledků bylo provedeno porovnání nákladovosti přípravy 

formovací směsi v jednotlivých slévárnách s plánem případně standardem. 
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Na základě výsledků (porovnání s náklady stanovenými dle OPTI) můžeme 

konstatovat, že zjištěné odchylky jsou relativně nízké. Slévárny tedy s nimi mohou 

uspokojivě pracovat. Výjimkou byla směs 15 (1), kde bylo třeba provézt úpravy v systému 

OPTI. 

Je třeba říci, že stanovení nákladů přípravy formovacích směsí metodou NVN je 

podrobnější a přesnější. Nevýhodou controllingových systémů je, že vycházejí  

ze stanovených sazeb a norem. Na druhé straně jejich nespornou předností je jejich 

operativnost. Nicméně z tohoto šetření také vyplývá námět pro uvedené slévárny posoudit 

způsob stanovování nákladů controllingovými metodami a eventuelně provést úpravy 

vedoucí jednak k větší vypovídací schopnosti údajů a dále ke zpřesnění výsledků. 

Poté následovalo porovnání NVN přípravy formovacích směsí ve slévárnách 

s výsledky za jiná časová období. Jednou z hodnocených skupin je pohled na směsi 

rozdělené do skupin, který je zaměřený na zvýšení v oblasti materiálových a zpracovacích 

nákladů.  

Dále bylo provedeno srovnání nákladů na přípravu formovacích směsí 11 a 12 a to 

během let 2007, 2008, 2009, 2010. Je zde vidět vývoj NVN v důsledku zvýšení, případně 

snížení cen energií a materiálů. U materiálových nákladů můžeme konstatovat pokles. 

Naopak u energií došlo ke zvýšení nákladů. 

Porovnání NVN při změně technologie bylo možné provézt pouze u jedné směsi 

(směs 12 – STE), kde v průběhu sledování došlo k technické změně v míchání směsi. 

výsledkem tohoto zjištění je, že změnou mísiče dojde nejen k efektivnějšímu zpracovávání 

směsi z hlediska jejich technologických postupů, ale také ke snížení nákladů na míchání  

o 86 %. 

Následuje zhodnocení práce v oblasti vědy a technické praxe a doporučení dalšího 

postupu výzkumu. Práce je uzavřena navržením podnětů k dalšímu výzkumu v dané 

oblasti. 

Celkově lze konstatovat, že předložená práce splnila vytčené cíle. Získané výsledky 

mohou být využity jak v teoretické oblasti k řízení nákladové náročnosti výroby odlitků. 

Stejně tak mohou být nápomocny k řešení technicko ekonomických problémů našich 

sléváren. 
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