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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. 

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. 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. 

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 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. 
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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. 

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. 

Druhou největší nákladovou skupinou jsou s 10 - 25 % z ÚVN náklady na formování. 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 %. Proto je disertační práce zaměřena do 

oblasti sledování nákladů přípravy formovacích směsí. 

2 CÍL 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 
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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. 

3 VYVINUTÍ METODIKY PRO STANOVENÍ NÁKLADŮ NA PŘÍPRAVU 

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.  

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. 

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. 
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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. 

3.1 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 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.  

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. 

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. 

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,  
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• 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: 

• 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. 

3.2 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. 1). Dále navazuje 

obecný popis nákladové části.  

3.2.1 Obecná dotazníková část programu 

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

nákladů a hmotnostního složení připravené dávky formovací směsi v mísiči. V tomto sešitě je nutné 
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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.  

3.2.2 Konkrétní dotazníková část programu 

V následujících osmi listech je zpracován dotazník, 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): 

List „D_A“ je zaměřen na pořízení, manipulaci a přípravu nového ostřiva. 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 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 druhý sloupec, 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. 

List „D_B“ se týká pojivové soustavy. Je rozdělen do tří identických částí, což umožňuje 

vyplnit tři různé pojivové soustavy. Vstupní údaje pro výpočet nákladů jsou v hod, l, t, m3 , které jsou 

vztaženy na manipulační množství s pojivovou soustavou (dále MMPS). Vyplňuje se červeně 

vyznačený sloupec.  

Sešit „D_C“ se týká přísad. Je rozdělen do tří opět shodných částí (podobně jako u pojivové 

soustavy), což umožňuje vyplnit tři různé používané přísady. 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.  

List „D_D,E,F“ obsahuje tři hlavní fáze a to vodu, přípravné práce – předmíchaná směs a 

míchání komponent. U fáze D.1 voda se vyplňuje do červeně vyznačeného sloupce pouze cena, za 

kterou je pořízena. Další fáze přípravné práce – předmícháná směs. 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. 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. 

V listě „D_G,H“ jsou dvě hlavní fáze. První je technologické vlastnosti připravené formovací 

směsi. 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. 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. 
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List „D_I“ 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. 

List „D_J“ 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. 

Poslední list „D_K“ 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. 1: Ukázka dotazníku pro fázi A 

 

3.2.3 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 je každý list označen 

písmenem N (výpočet nákladů) a písmeny A - K (opět podle rozdělení výrobních fází). Do této části se 

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

části: 
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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 (ve sloupcích) následující řazení 

zjištěných nákladů: 

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. 

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“ 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, %. 

Náklady na tuto fázi jsou rozděleny:  

Materiálové náklady  

Zpracovací náklady: elektrická energie 

plyn 

stlačený vzduch 

nafta 

osobní náklady 

nájemné 

opravy 

odpisy 

NVN  

Variabilní náklady  

Fixní náklady 

Náklady ovlivněné sortimentem (SO)  

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

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, z toho 541 Kč/t má variabilní charakter a 40 Kč/t fixní. 

Poté co byly zpracovány jednotlivé fáze nutné k přípravě formovací směsi následovalo 

sestavení souhrnné tabulky. 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. 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 sortimentem a slévárnou, ovlivněné slévárnou. 

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. 

4 HODNOCENÍ NVN PŘÍPRAVY FORMOVACÍCH SMĚSÍ 

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, 

- chemicky tvrzené formovací směsi.  

Jejich detailní rozdělení je v tab. 2. 
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Tab.2: 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   

 

Pro každou směs jsou v tab. 3 uvedeny vybrané informace. 

Tab. 3: 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. 
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4.1 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 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  

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 možné přistoupit k úvodnímu hodnocení 

(interpretaci) získaných výsledků. 

Následuje zaměření na posouzení celkových NVN přípravy formovacích směsí. 

4.2 Hodnocení NVN přípravy formovacích směsí 

V tab. 4 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 (SO+SL) od 0 Kč/t do 453 Kč/t. Náklady 

ovlivněné pouze slévárnou (SL) od 32 Kč/t do 1 497 Kč/t. 
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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. 4: 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 

4.2.1 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:  

• 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), 
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• 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) 

Jak můžeme vidět z tab. 5, skutečnost se ve slévárnách může značně lišit  

od logického předpokladu nákladové náročnosti uvedených formovacích směsí. 

Tab. 5: 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. 

4.2.2 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. 6. (např. STF 599 Kč/t (ř. 1, sl. 3) a STE 674 Kč/t (ř. 2, sl. 3) 

Tab. 6: 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 
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5 DISKUSE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

Hodnoceny jsou náklady na ostřivo, pojivo, déle členění na materiálové a zpracovací náklady, 

rozdělení na variabilní a fixní náklady 

5.1 Posouzení 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. 

Hodnocení JFS: náklady na nové ostřivo u směsi 1 jsou ve výši 6 Kč/t formovací směsi (9 %). 

Naopak u směsi 4 tato částka činí 25 Kč/t formovací směsi (14 %). Tento odlišný náklad na pořízení 

nového ostřiva, je kromě cenových relací dán také tím, že slévárna se směsí 4 nemá dostatečně 

účinné odsávání. Vyplavitelné látky jsou 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. 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. Směs 5 je 

dražší díky vyšším nákladům na manipulaci ve slévárně. Další důležitý poznatek je, že náklady na 

ostřivo činí u směsi 5 z NVN 61 %, u směsi 6 je to jen 6 %, a u směsi 7 je to 19 %. 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 (8 % z NVN) a u směsi 10 je to o 119 Kč/t formovací směsi (29 

% z NVN). 

U samotvrdnoucích formovacích směsí jsou značné rozdíly dány zejména nákupem mokrého 

nebo suchého ostřiva. 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 %. U 

směsi 17 je to 81 %, 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 %. U směsi 18 je podíl 53 %, náklady na nové ostřivo jsou vyšší díky značným 

manipulačním nákladům uvnitř slévárny. Dále pak u ostatních směsí je nákladový podíl nového 

ostřiva  v rozmezí 5 % - 32 %. Výjimku tvoří směs 19, kde jsou nulové náklady na nové ostřivo. 

Důvodem je použití této formovací směsi jako výplňové. 
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5.2 Posouzení nákladů na 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 a u 

směsi 4 pak 32 Kč/t.  

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. 

Podíl pojivových nákladů na NVN formovací směsi je nejnižší u směsi 20 a to 4 %. Důvodem je 

použitý chromit jako ostřivo. Dále u směsi 21 je podíl nákladů pojiva na NVN 10 % (jádrová směs) 

Podíl 19 % je u směsi 17. U dalších směsí se pohybuje od 33 % do 60 %. 

5.3 Členění na materiálové a zpracovací náklady 

Materiálové náklady se pohybují u všech směsí od 22 Kč/t do 11 297 Kč/t, zpracovací náklady 

pak od 38 Kč/t do 1 846 Kč/t. Z NVN činí 50 a více procent materiálové náklady u patnácti směsí, u 

osmi směsí jsou tyto náklady pod 50 %.  

U JFS se pohybují materiálové náklady od 14 % do 52 % NVN, u modelové bentonitové je to 

47 % – 75 %, u výplňové bentonitové směsi pak 11 % - 77 %. To odpovídá parametrům a zjištěným 

skutečnostem. 

U samotvrnoucí směsi s vodním sklem jsou v obou případech materiálové náklady 66 %. 

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. A u 

chemicky tvrzených směsí jsou hodnoty 70 % a 93 %. 

Na základě uvedených podkladů  byl sestaven graf závislosti NVN na materiálových nákladech 

viz obr. 1. Z grafu je patrné, že se jedná o lineární závislost u níž se koeficient determinace blíží 1. To 

je klasifikováno jako velmi vysoká těsnost. 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. 1. 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. 
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Obr. 1: Závislost NVN na materiálových nákladech 

5.4 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. Fixní náklady pak od 15 Kč/t do 963 

Kč/t. 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, u modelové bentonitové je to 62 % – 82 %, u 

výplňové bentonitové směsi pak 49 % - 85 %, což také odpovídá parametrům a zjištěným 

skutečnostem. 

U samotvrnoucí směsi s vodním sklem jsou fixní náklady 93 % (směs 11) a 83 % (směs 12). 

Samotvrdnoucí furanová směs je v rozpětí 58 % - 95 %. U směsi ALPHA-SET pak je to od 93 % do 99 %. 

U směsi cold-box amin jsou fixní náklady 75 % NVN. A u chemicky tvrzených směsí jsou hodnoty 72 % 

a 93 %.  

5.5 Porovnání nákladovosti ve slévárně s vlastním plánem (standardem) či za jiné časové 

období 

Porovnání se standardem (plánem)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 
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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. Po zpracování, můžeme konstatovat, že zjištěné 

odchylky jsou relativně nízké. Slévárny tedy mohou s nimi uspokojivě pracovat. Výjimkou byla směs 

15, 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 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 eventuálně provést úpravy vedoucí jednak k větší 

vypovídací schopnosti údajů a dále ke zpřesnění výsledků. 

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. 

Z vypracovaných výsledků 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. 

 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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6 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.  

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 
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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 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 %, u směsi 6 je to jen 6 %, a u směsi 7 je to 19 %. 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 (8 

% z NVN) a u směsi 10 je to o 119 Kč/t formovací směsi (29 % z NVN). 

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. 
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Po zhodnocení získaných výsledků bylo provedeno porovnání nákladovosti přípravy 

formovací směsi v jednotlivých slévárnách s plánem případně standardem. 

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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