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ABSTRAKT 

Předložená diplomová práce se věnuje nákladovému posouzení výrobní fáze apretace odlitků 

a stanovení dalších náročností (materiálové, energetické a časové), které tak rozšiřují  

hlediska posuzování výroby odlitků. Teoretická část se věnuje východiskům zaměřených 

na nákladovost, hlavní technologické postupy apretace a představení PROJEKTU XII,  

z kterého práce vychází. V praktické části se věnuje hledání zákonitostí mezi těmito 

nákladovými a naturálními charakteristikami hlavní výrobní fáze apretace. V závěru práce 

naznačuje možné výstupy a výsledky nákladové redukce. Jedná se o zcela úvodní posouzení 

vybraných náročností apretace. 

Klíčová slova: nákladová náročnost, materiálová náročnost, energetická náročnost, časová 

náročnost, apretace, odlitek, PROJEKT XII 

ABSRACT 

This thesis is devoted to a cost assessment of the production phase of finishing castings and 

identification of additional complexity (material, energy and time) to extend the terms of the 

production of castings from other angles. The theoretical part deals aimed at the background 

of expensiveness, the main technological processes and introduction of the project finishing  

of cast PROJECT XII, from which the work is based. The practical part is dedicated  

to finding patterns between cost and in kind the main characteristics of finishing the 

production phase. The conclusion suggests possible outcomes and results of cost reduction.  

It is quite an initial assessment of selected difficulty finishing. 

Key words: cost intensity, material intensity, energy intensity, time-consuming, finishing  

of cast, casting, PROJECT XII 
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ÚVOD 

Dosavadní vývoj světové hospodářské krize a jejího dopadu je stále živým tématem ve všech 

odvětvích a oborech. Vlastní průběh krize (v současné době nazývané dluhové) a její dopady 

se přímo projevily zejména v průmyslové sféře. Nevyhnuly se ani české metalurgii. Možností, 

zvlášť těch, které by měly rychlý přínos, jak této krizi čelit, je velmi málo. Optimálním 

řešením, jak pozastavit její další postup, je být na ni připraven ještě před jejím samotným 

vznikem.  

Jedním z projevů hospodářské krize pro metalurgii byl významný pokles počtu zakázek. První 

odezvou na dopady krize bylo „šetřit“ a tedy vyrábět s minimálními náklady. Prvním krokem 

manažerů bylo provedení úspor a nákladová redukce výroby. Nicméně formou těchto úspor 

bylo mimo jiné mnohdy pouze propuštění pracovníků. Snižování nákladů by mělo být však 

systémové a trvalé. 

V oblasti řízení spotřeby nákladů byly řešeny projekty, které měly vytvořit nákladový model, 

který by byl všeobecně použitelný a vedl k návrhům na nákladovou redukci. Jedním z těchto 

projektů byl PROJEKT XII [1], který se zaměřil na sestavování nákladových modelů všech 

výrobních fází při výrobě odlitků. Konkrétně na závěrečnou výrobní fázi – apretaci odlitku. 

PROJEKT XII se věnoval vývoji metodiky nákladového hodnocení hlavní výrobní fáze 

apretace odlitků. Jedním z cílů projektu bylo získat podněty k nákladovým úsporám a hledat 

zákonitosti mezi nákladovými a naturálními charakteristikami hlavní výrobní fáze apretace. 

Odhalení možných zákonitostí a vztahů by mělo následně vést k celkové racionalizaci 

apretace odlitků a mohlo by iniciovat k zásahům do předcházejících hlavních fází výroby 

odlitků. Výsledkem by mohlo být i zefektivnění výroby odlitků jako celku. Tato úloha 

v podmínkách českého a patrně i evropského slévárenství byla řešena poprvé [1]. 

Práce PROJEKTU XII jsou spíše východiskem pro řešení problematiky apretace odlitků. 

Jedním z dalších úkolů (pokračování PXII) je vzít v úvahu ve výsledném nákladovém modelu 

i druhy použitých strojů a aplikovaných operací a posoudit další pohledy na hodnocení této 

významné výrobní fáze výroby odlitků.   

Cílem diplomové práce je stanovení dalších náročností (materiálová, energetická a časová), 

které také hodnotí výrobu vybraných odlitků z jiných úhlů. Dále provést úvodní posouzení 

všech získaných náročností hlavní výrobní fáze apretace. Nezbytným krokem je také návrh 

dalšího postupu řešení.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA NÁKLADOVÉHO HODNOCENÍ 

Teoretická část diplomové práce se v samotném úvodu věnuje seznámení s problematikou 

nákladů, zaměřuje se na definici nákladů a jejich základní členění. Dále se zaměřuje  

na technologii apretace odlitků, která představuje finální operaci slévárny před expedicí 

odlitků. Nastiňuje také jednotlivé způsoby provádění jednotlivých dokončovacích operací. 

V závěru představuje PROJEKT XII. 

1.1 Náklady a jejich klasifikace 

Náklady jsou definovány jako peněžně vyjádřené účelné a účelové vynaložení prostředků  

a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují spotřebu zhmotnělé a živé práce 

na výrobu a realizaci produkce. Struktura nákladů v podniku je ovlivněna především 

strukturou a objemem produkce a naturální spotřebou jednotlivých výrobních činitelů  

a úrovni jejich ocenění. Náklady nabíhají v podniku v průběhu reprodukčního cyklu 

nepřetržitě. Proto je třeba vymezit časový interval, za který je vhodné sledovat jejich výši. 

V praxi se základní časové úseky jejich zjišťování volí různá kalendářní období (rok, měsíc), 

teoreticky jsou však možné i jiné intervaly jejich sledování [2]. 

Aspekt účelovosti zdůrazňuje cílové zaměření každého vynaložení nákladů, kdy určitý 

konkrétní výkon vystupuje jako konečná příčina vzniku vynaložených nákladů. Účelnost 

vyjadřuje ekonomickou přiměřenost a racionalitu vynaložených nákladů [3]. 

Předpokladem účinného řízení spotřeby nákladů je jejich podrobnější rozčlenění. Existuje celá 

řada způsobů, jak rozčlenit náklady do stejnorodých skupin, je si však třeba uvědomit,  

že členění jakýchkoliv jevů musí být vyvoláno účelovou potřebou, vztahem k řešení určitého 

problému. Členění nákladů musí být relevantní pro posuzování a řízení hospodárnosti  

a efektivnosti podniku a jeho vnitřních struktur [3]. 

Základní hlediska členění nákladů v podniku [2]: 

 dle nákladových druhů (druhové členění), 

 dle položek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic (kalkulační členění), 

 v závislosti na objemu výroby, 

 podle místa jejich vzniku a odpovědnosti. 
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1.1.1  Druhové členění nákladů 

Druhové členění nákladů vychází z třídění do ekonomicky stejnorodých nákladových skupin 

(nákladových druhů). Náklady jsou sledovány v té formě a výši, v jaké prvotně v podniku 

vznikají bez ohledu na to, ve kterém útvaru a na jaký účel jsou vynaloženy [2]. 

1.1.2 Kalkulační členění nákladů 

Kalkulační členění nákladů vychází z příčinné souvislosti nákladů s určitým buď finálním, 

nebo dílčím výkonem. Při tomto členění je třeba přiřadit všechny náklady příslušnému 

nositeli (hledisko příčinné souvislosti) a zároveň přihlížet k možnosti početně technického 

přiřazení nákladů k příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti). Cílem kalkulačního členění 

nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý výkon, který je objemově, druhově  

a jakostně přesně specifikován (kalkulační jednici) [3]. 

Kalkulační členění rozlišuje dvě základní skupiny nákladů [3]: 

 náklady přímé, které bezprostředně souvisejí s konkrétním druhem výkonu
1
, lze určit 

jejich přímý vztah ke kalkulační jednici, 

 náklady nepřímé, které se nevážou k jednomu druhu výkonu, nelze je přímo zjistit  

na kalkulační jednici, popř. by takového zjišťování bylo nehospodárné.  

1.1.3  Členění nákladů v závislosti na objemu výroby 

Náklady jsou v tomto případě členěny v závislosti na dynamice výroby, tzn. na základě 

výsledného chování nákladů a jejich vztahu ke konečné příčině jejich vzniku (obvykle objem 

produkce) [2]. 

Toto členění je považováno za specifický nástroj manažerského účetnictví, neboť poskytuje 

informace o alternativách budoucího vývoje těchto nákladů z pohledu různých objemů 

výkonů [3]. 

Rozlišuje náklady fixní (konstantní) a náklady variabilní (proměnné). Variabilní náklady  

se mění v závislosti na objemu výkonů, naproti tomu fixní náklady zůstávají při změnách 

v určitém rozpětí provádění výkonů či využití kapacity neměnné [2].  

 
1
 Do skupiny přímých nákladů patří téměř veškeré jednicové náklady, které jsou vyvolány nejen konkrétním 

druhem výklonu, ale přímo jeho jednotkou. Dále se výkonu přímo přiřazují i náklady, jenž se vynakládají 

v souvislosti s prováděním pouze tohoto druhu výkonu a jejichž podíl na jednici tohoto druhu lze zjistit pomocí 

prostého dělení.  



11 

 

 

1.1.4  Členění nákladů podle hospodářských středisek 

Pro potřeby vnitropodnikového řízení jsou sledovány náklady podle místa vzniku a okruhů 

odpovědnosti (hospodářských, příp. nákladových středisek) [2]. 

Hospodářská střediska jsou v podniku vytvářena podle určitých zásad. Hospodářské středisko 

musí tvořit uzavřený odpovědnostní okruh hospodářské činnosti s jednoznačně vymezenou 

působností. V jeho čele musí být jediný odpovědný vedoucí. Činnost hospodářského střediska 

musí být plánována a kontrolována. Za hospodářské středisko je možno účelně a hospodárně 

sledovat spotřebu živé a zhmotnělé práce, měřit výkony při jejich předávání jiným 

hospodářským střediskům. Rozpočty sestavené daným hospodářským střediskem slouží  

ke kontrole jednotlivých jeho činností a hospodaření (skutečné střediskové náklady a výnosy, 

vnitropodnikový výsledek hospodaření a ostatní složky celkového výsledku hospodaření) [2]. 

Průběžnou kontrolu a řízení vynaložených nákladů za jednotlivé výkony hospodářského 

střediska umožňuje běžné (operativní) řízení. Porovnávají se předem stanovené a skutečné 

náklady na výrobek, výrobní, obslužný či správní útvar [4]. 

Operativní evidence průběžně zachycuje skutečné údaje o výrobním procesu, jeho technické  

a technologické parametry (např. množství a druh spotřebovaných surovin popř. polotovarů, 

časy provedení jednotlivých operací, spotřebu energií, počet a druh provedených zkoušek, 

měření, objem výroby, aj.). Údaje jsou zachyceny dle jednotlivých výrobků a ve struktuře 

definované kalkulační jednicí. Ve vazbě na kalkulace představuje operativní evidence zdroj 

údajů pro tvorbu výsledných kalkulací a technicko-hospodářských norem, které jsou nezbytné 

pro sestavení předběžných kalkulací. Údaje operativní evidence mohou být získány např. 

měřením, propočtem, ale také mnohdy i odborným odhadem [4]. 

1.2 Kalkulace vlastních (skutečných) nákladů 

Kalkulace vlastních nákladů představuje výpočet, zjišťování (výsledné kalkulace) nebo 

stanovení (předběžné kalkulace) vlastních nákladů výrobků, prací nebo služeb (výkonů), které 

jsou druhově i objemově vymezeny. K výkonům řadíme výrobky, polotovary, práce, služby  

a zboží, které jsou výsledkem výrobního procesu (např. odlitek, elektrická energie, práce 

atd.). Výkony jsou konečnou příčinou vzniku nákladů [4]. 
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Kalkulační metoda je vymezena předmětem kalkulace, způsobem přiřazování nákladů 

předmětu kalkulace a struktuře nákladů, ve které zjišťují nebo stanovují náklady na kalkulační 

jednici. Předmětem kalkulace jsou všechny druhy dílčích i finálních výkonů, které podnik 

vyrábí nebo provádí. Je určen kalkulační jednicí a kalkulovaným množstvím. Kalkulační 

jednicí se rozumí konkrétní výkon vymezený jednotkou a druhem, na který se stanovují nebo 

zjišťují náklady a další hodnotové veličiny. Kalkulované množství zahrnuje určitý počet 

kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady [3]. 

Obvyklý způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace vychází z členění nákladů na přímé 

a nepřímé. Dalšími možnostmi je jejich přiřazování podle způsobu stanovení nákladového 

úkolu, podle závislosti na objemu výkonů nebo podle toho, zda bude jejich výše ovlivněna 

konkrétním rozhodnutím o předmětu kalkulace [3]. 

Struktura, v níž se náklady stanovují a zjišťují, je vyjádřena v tzv. kalkulačním vzorci. Jeho 

podoba, způsob řazení nákladových položek, podrobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci 

ceny a dalších hodnotových veličin i struktura mezisoučtů je podniky vykazována variantně 

s ohledem na uživatele a rozhodovací úlohu, kterou má kalkulace řešit [3]. 

Následující typový kalkulační vzorec uvádí základní strukturu nákladů v kalkulačním členění. 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní režie 

∑ (1 – 4) Vlastní náklady výroby  

5. Správní režie 

∑ (1 – 5) Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

∑ (1 – 6) Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

∑ (1 – 7) Cena výkonu 

Vzorec 1.2.1: Kalkulační vzorec [5] 

Položky kalkulačního vzorce [5]: 

Přímý materiál zahrnuje veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný i ostatní 

materiál, jejichž spotřebu lze určit přímo na kalkulační jednici. 
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Položkami přímých mezd jsou mzdy, které lze stanovit přímo na kalkulační jednici. Zpravidla 

mzdy výrobních dělníků (úkolové i časové), příplatky a doplatky ke mzdám, prémie a odměny 

zahrnované do nákladů.  

Ostatní přímé náklady vykazují technologické a jiné náklady související s výrobním 

procesem, které lze hospodárně přímo přiřadit jednotlivým kalkulačním jednicím. Např. 

spotřeba technologického paliva a energie, odpisy speciálních nástrojů, dlouhodobého 

majetku, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, hrazené zaměstnavatelem.   

Výrobní režie pojímá náklady související s řízením a obsluhou výrobního procesu. Nelze  

je stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici. Např. spotřeba režijního materiálu, paliva, 

odpisy dlouhodobého majetku, režijní mzdy, pojistné vztažené k těmto mzdám, hrazené 

zaměstnavatelem a různé nakupované služby. 

Správní režie zahrnuje náklady související s řízením a správou podniku. 

Do odbytových nákladů se řadí náklady spojené s odbytovou činností, zejména s prodejem  

a expedicí výrobků. 

1.3 Kalkulace neúplných vlastních nákladů 

Kalkulace neúplných vlastních nákladů (NVN) vztahuje na kalkulační jednici pouze přímé 

nebo variabilní náklady. Výkonům (kalkulační jednici), přiřazuje jen ty náklady, které jsou 

poměrně snadno přiřaditelné (zjistitelné) – náklady přímé nebo variabilní. Kalkulace NVN  

je označována jako kalkulace variabilních nebo dílčích nákladů [4]. 

Základní pojetí kalkulace NVN [4]: 

 jednotlivý výkon vyvolává pouze variabilní náklady,  

 fixní náklady jsou považovány za nedělitelný celek, které je třeba vynaložit 

v souvislosti se zajištěním chodu organizace (je výsledkem celkové činnosti za časové 

období), 

 nezpůsobuje-li jednotlivý výkon fixní náklady, pak nepřináší ani zisk, 

 ekonomický přínos prodeje výrobku je vyjádřen pomocí veličiny příspěvek na úhradu. 
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1.4 Technologická metoda 

Technologická metoda představuje nákladový model založený na znalosti technologických 

funkcí. Vyjadřuje závislost spotřeby jednotlivých výrobních činitelů (nákladů) na parametrech 

technologického charakteru [6].  

K určení technologické funkce je třeba [6]: 

 rozložit výrobní proces na dílčí procesy fyzikální, chemické apod., 

 prozkoumat vzájemné působení a transformaci jednotlivých druhů výrobních činitelů 

(např. energie, paliv, materiál apod.) při technologickém procesu, 

 zjistit, jaké technické a technologické vlastnosti jsou pro zkoumaný dílčí proces 

podstatné (stanovení a výběr parametrů, na nichž bude zkoumána závislost daných 

výrobních činitelů), 

 odvodit funkční závislosti výrobních činitelů na technických a technologických 

parametrech. 

Funkční závislosti se mohou odvozovat ze statistického zpracování údajů o spotřebách 

výrobních činitelů získaných měřením při zvolených technických parametrech přímo  

v průběhu výrobního procesu nebo v modelovém prostředí laboratorními pokusy [6]. 

1.5 Technologie apretace odlitků  

Po uvolnění a vyjmutí odlitku z formy je třeba provést jeho čištění a konečnou úpravu. Čištění 

a konečná úprava odlitků představují z hlediska materiálového toku poslední článek výroby 

odlitků ve slévárně před jeho samotnou expedicí. Provádí se na zařízení na dokončování 

odlitků a z ergonomického hlediska představuje nejnamáhavější operaci, která rozhodujícím 

způsobem ovlivňuje produktivitu výroby ve slévárnách. Z hlediska spotřeby energie  

a pracnosti je pro čištění odlitků typická značná energetická a časová náročnost. Ideálním 

řešením vedoucím k eliminaci této spotřeby je omezení čistírenských operací na minimum  

a zavedení technologie výroby tzv. čistých odlitků
2
 již při návrhu odlitku. Pořadí jednotlivých 

operací na dokončovacím zařízení je dáno technologií a především druhem materiálu  

na odlitky [7]. 

 
2
 Např. výroba odlitků do nedělených forem na vypařitelný polystyrenový model (Lost Foam). 
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Samotné čištění odlitků a jejich konečná úprava je rozdělena do tří na sebe navazujících 

dílčích operací
3
 [7]: 

 hrubé čištění odlitků,  

 oddělování vtoků a nálitků,  

 apretura.  

1.5.1 Hrubé čištění odlitků  

Hrubé čištění odlitků je první operací, kdy je s povrchu odlitku odstraňován materiál  

a nežádoucí povlaky v důsledku lití nebo tepelného zpracování. Odstraňují se také jádra 

z formovací směsi, včetně výztuh  z dutin odlitku, zbytky formovací směsi s povrchu odlitku 

a jiné povrchové vrstvy [8]. 

K hrubému čištění odlitků slouží omílací bubny, tryskače nebo lze k čištění použít chemicko-

mechanické obrábění povrchu odlitků (kluzné broušení). Omílací bubny se využívají  

pro čištění drobných odlitků, zejména odlitků z temperované litiny. Omílání zaručuje 

dosažení velmi kvalitního hladkého povrchu se zaoblenými hranami. Je odstraněn nejen 

připečený materiál, ale i vrstva oxidů a zatekliny. Čistící efekt je výsledkem vzájemného 

narážení odlitků o sebe [7]. 

Specifickým druhem čištění je vibrační broušení, které se používá především k dokončování 

odlitků neželezných kovů litých pod tlakem. Dalším typem broušení je broušení odstředivé, 

které je oproti předchozímu broušení výkonnější a používá se pro automatické čištění  

u slabostěnných i silnostěnných odlitků, u kterých se současně odstraňují otřepy.[7]. 

Nejpoužívanější technologií odstraňování nežádoucích povrchových vrstev odlitků  

je tryskání. Principem tryskání je vrhání velkého počtu tuhých částic zrnitého materiálu 

vysokou rychlostí na povrch odlitku. Zrna tryskacího prostředku
4
 (abraziva) odrážejí  

z povrchu odlitku připečený materiál. Tryskání za sucha se rovněž používá k odstraňování 

formovací směsi (např. k odjádrování) nebo jako první stupeň mechanické regenerace. 

Odlitek se tryskáním z formy uvolní, odjadřuje a zároveň se očistí povrch. Přitom se písek 

mechanicky regeneruje. Tryskání je možno provádět za sucha, tlakovzdušné, dále lze tryskat 

 
3
 Někteří autoři řadí mezi dokončovací operace také kontrolu, tepelné zpracování, opravy a povrchovou úpravu 

odlitků. 
4
 Tryskací prostředek je polydisperzní sypký materiál různých tvarů zrn (kulatá, hranatá, válcovitá, drť). Materiál 

může být kovový (ocelové broky, litinová drť) nebo minerální (křemenný písek, korund, sklo, struska). 



16 

 

tryskači s mechanickými koly či za mokra pomocí vodních tryskačů. Způsob tryskání dle 

koncepce tryskačů je možné dále rozdělit na tryskače průběžné, dávkové a s kombinovaným 

způsobem práce [7]. 

Tryskání kulovým tryskacím prostředkem je způsob tryskání s použitím kulového tryskacího 

prostředku, nejčastěji v podobě ocelových kuliček, které způsobují trvalé vtisky do povrchu 

odlitku.  Tlakovzdušné tryskače pracují na principu tryskání abraziva stlačeným vzduchem, 

proudícím tryskou. Stlačený vzduch je využívám za účelem zefektivnění tryskání (urychlení 

zrn tryskacího prostředku). Je dobré však optimalizovat poměr průměr trysky  

(výkonnost tryskání) vzhledem ke spotřebě stlačeného vzduchu. S růstem průměru narůstá 

spotřeba stlačeného vzduchu (optimum   5 – 15 mm). Předností tlakovzdušného tryskání  

je operativnost a ovladatelnost (tryska). Jedná se o nejstarší způsob tryskání, který lze použít  

i pro dočišťování silně znečištěných míst, kde je potřeba soustředit čisticí účinek. V současné 

době je využíván jako doplněk velkých tryskacích komor s metacími koly [7]. 

Tryskače s metacími koly představují téměř výhradní způsob čištění odlitků. Důvod 

determinuje vysoká výkonnost tryskače díky lopatkovému metacímu kolu a především 

hospodárnost. Proces tryskání, včetně manipulace s odlitky je také možno automatizovat. 

Používají se mimo jiné i pro odjádrování a uvolnění odlitků z formy [7]. 

Tryskače podle způsobu jejich práce a způsobu manipulace (dopravy) rozlišujeme na tryskače 

průběžné, které jsou integrovány do automatických dokončovacích linek, tryskače s dávkovým 

procesem, jenž pracují v dávkách (je zde rovněž možnost jejich částečné nebo plné 

automatizace). Kombinované tryskače umožňují jak kontinuální, tak dávkový provoz [7]. 

Účinnost tryskání, výkonnost a kvalita povrchu otryskané plochy je výrazně ovlivněna volbou 

parametrů tryskání (zrnitost, tvar a druh tryskacího prostředku, rychlost a úhel dopadu zrn, 

stupeň pokrytí plochy za jednotku času). Rozhodujícími vlastnostmi jsou také tvrdost 

tryskacího materiálu, stupeň znečištění povrchu a drsnost odlitku po odlití [7]. 

1.5.2 Oddělování vtoků a nálitků  

Operace zajišťuje odstranění prvků vtokové soustavy a nálitků, které zabezpečují odstranění 

tepelných uzlů v odlitku. Oddělování vtoků a nálitků na odlitcích patří k nezbytným 

operacím. Způsob jejich odstranění a použití odpovídajícího zařízení je podmíněn především 

druhem materiálu odlitků [7].  
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Vtokovou soustavu spolu s nálitky je možné odstranit operacemi ulamováním a urážením. 

Tento způsob je využíván u drobných a středně velkých odlitků a odlitků z litiny 

s lupínkovým grafitem (LLG) a temperované litiny. Vtoky a nálitky ocelových odlitků  

se nejčastěji odstraňují řezáním. Řezat lze plamenem, plazmou. Dalším způsobem oddělení 

vtoků a nálitků je využití zařízení třískového obrábění (pily okružní, pásové) nebo zařízení 

pro oddělování tenkým brusným kotoučem [7]. 

Ulamování a urážení se provádí buď přímo na vytloukacím roštu, nebo v bubnu  

při uvolňování odlitků z forem. Vtoková soustava se uráží ručně kladivem, nebo při sériové 

výrobě (LLG) se ulamuje pomocí hydraulického klínu ovládaného pracovníkem, či pomocí 

stroje na ulamování vtoků a nálitků (LKG
5
 a speciální ocelové odlitky). Principem řezání 

plamenem je natavení kovu pomocí plamene hořáku a následné spalování ohřátého kovu 

v proudu kyslíku za uvolňování tepelné energie a uvolnění oxidu železa, přičemž dochází  

ke ztekucení produktů reakce. Vlastnímu procesu řezání předchází předehřátí kovu v místě 

řezu na teplotu vzplanutí. Proces je zakončen vyfoukáním ztekuceného materiálu. 

Nízkouhlíkové oceli a oceli nízkolegované se uřezávají kyslíkoacetylenovým plamenem, 

přičemž se používá běžná autogenní souprava s řezacím hořákem. K řezání je možné použít 

rovněž kombinace zemní plyn-kyslík [7]. 

Oba tyto způsoby řezání se provádí ručně. Jsou velmi namáhavé, neboť pracovníka vystavují 

sálavému teplu a plynným exhalacím. Předností ručního řezání je však pohotovost libovolné 

poloze odlitku, přístupnost k místu řezu a nízké provozní náklady při značné produktivitě 

práce. Ručním řezáním se ale nedosahuje přesného rovného řezu, zbytky vtoků a nálitků  

se musí dodatečně odstraňovat. U velkých odlitků je tendence použití řezacích strojů nebo 

roboty [7]. 

Automatizované technologické pracoviště (ATP) s robotem pro řezání plamenem je určeno  

pro oddělování vtoků a nálitků u odlitků v surových hmotnostech, tj. včetně vtokové soustavy 

do 200 kg. Odřezávání provádí robot, vybavený technologickou hlavicí a hořákem. Především 

je používán hořák zemní plyn-kyslík [7]. 

Řezání plazmou je tepelný proces oddělování proudem plynu o vysoké teplotě. Zdrojem tepla 

je oblouk. Využívá se především pro obtížně tavitelné materiály (LLG, ocel, LKG, slitiny Al 

a Cu). Plazma je disociovaný a ionizovaný plyn schopný vést elektrický proud.  

 
5
 Litina s kuličkovým grafitem. 
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Plyn je elektricky neutrální. Používají se směsi plynu, stlačený vzduch Ar s H2 nebo Ar s N2. 

Plazmový řez je velmi hladký a čistý. Rychlost řezání je v porovnání s kyslíkoacetylenovým 

plamenem až 10 krát vyšší a materiál není do hloubky namáhán. Významnou výhodou  

je úspora v návazné apretuře, po odřezání totiž zcela odpadá broušení nebo hrubování. 

Nezanedbatelná je také úspora plynu proti ručnímu řezání [7]. 

Mechanicky lze vtoky a nálitky oddělit metodou třískového obrábění. Okružní pily se 

používají pro odlitky ze slitin železa. Pilový kotouč má průměr od 300 do 1200 mm, šířka 

řezu se pohybuje v rozmezí od 4 - 8 mm. Je možno řezat průřezy do 1/3  průměru kotouče. 

Pro materiály z neželezných kovů se používají pily pásové. Dalším způsobem je použití 

rozbrušovačky. K oddělení vtoků a nálitků dochází tenkým brusným kotoučem. Tento způsob 

je vhodný pro drobnější ocelové odlitky s nálitky s maximálním průměrem 80 mm. Bruska 

umožňuje provádět oscilační řezy, oddělovat za rotace a v případech, kde lze vyloučit tepelné 

namáhání odlitků plamenem řezacího hořáku řezat za mokra [7]. 

1.5.3 Apretura  

Apretura představuje podle [7] poslední dílčí operaci dočišťování a konečné úpravy odlitků. 

Slouží k úpravě tvaru odlitku, kdy se upravuje konečný vzhled a rozměry odlitků dle 

specifických požadavků technického výkresu. Odstraňují se zbytky po vtocích, nálitcích, 

zatekliny v dělicí rovině, vyboulení, zapečeniny a jiné defekty povrchu odlitků vypouklého 

charakteru [8]. 

Nejjednodušší způsob odstraňování přilnuté formovací směsi je ruční čištění. Tento způsob 

čištění je mnohdy používán ve vysoce mechanizovaných čistírnách k čištění těžko 

přístupných koutů, kde nešlo formovací směs připečenou k odlitku odstranit mechanickým 

čištěním. Tyto operace se většinou provádí osekáváním (pneumatický sekáč) nebo 

dobrušováním. Ručně se opracovávají odlitky o hmotnosti do 15 kg. Brousí se ručně  

na stojanových bruskách. Důležitá je volba druhu brusného kotouče. Měkké kotouče se velmi 

rychle opotřebují, u tvrdých kotoučů je však vynaložit větší přítlak. Pracoviště ruční apretury 

je vhodné uspořádat do výrobních buněk nebo jako kombinovaná pracoviště. Je pak docíleno 

úspory manipulace [14]. 

Druhým způsobem čištění odlitků je jejich mechanické čištění s využitím čisticích strojů. 

Mechanické čistění je možné provádět za sucha či za mokra [14]. 
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K broušení se používají různé druhy brusek – ruční brusky, brusky stojanové, kyvadlové nebo 

pásové. Další možností je využití automatických brousicích strojů a jiných ATP, brousicí  

a lešticí buňky, které jsou vybaveny průmyslovými roboty pro manipulaci s odlitky [7]. 

Ruční broušení představuje univerzální použití. K broušení slouží brusné kotouče v různých 

provedeních a velikostech (pneumatické brusky, vysokofrekvenční brusky, brusky přímé, 

úhlové aj). Úhlové brusky jsou vhodné například pro odstraňování zateklin v dělicí rovině 

odlitku či obrušování zbytků po vtocích a nálitcích. Z hlediska efektu broušení, je u těchto 

brusek důležitá spíše zručnost pracovníka na rozdíl od výkonu. Technické parametry – počet 

otáček (5 tis. – 6 tis. / min), při výkonech od 0,2 do 3 kW [7]. 

Stojanové brusky jsou vhodné pro apreturu drobných odlitků v rozmezí hmotnosti 15 – 20 kg. 

Rovněž stojanové brusky představují univerzální nástroj broušení. Nejrozšířenější je 

dvoukotoučová bruska. Výkon těchto brusek se pohybuje od 7,5 kW do 11 kW, průměr 

kotouče až 750 mm. Kyvadlová bruska je určena pro apreturu středních odlitků, které se pojí 

s nutností odstranit větší množství materiálu a pracuje se s větší přítlačnou silou. Bruska 

umožňuje práci ve svislé rovině a významným rysem je možnost jejího natáčení kolem 

podélné osy do úhlu 45°. Výkonově se kyvadlové brusky pohybují od 18,5 kW do 37 kW. 

V případě velkých úběrů je možno pracovat s kotouči s průměrem až 800 mm. Pásová bruska 

představuje v oblasti automatizovaného broušení alternativu broušení brusnými kotouči. 

Předností je vysoký úběr a vysoký výkon. Při broušení zůstává pracovní povrch pásu 

v konstantní poloze, což umožňuje snadnější upnutí odlitků a odpadá nutnost změny polohy 

odlitku vzhledem k pásu. Obráběcí charakteristiky lze měnit úpravou pracovního kotouče. 

Z pohledu efektu využití pásových brusek, je výhodou rychlost odstraňování kovu, nicméně 

celková doba operace je výrazně ovlivněna úkony, které zabezpečují manipulaci s odlitkem 

(vkládaní, upínání, uvolňování odlitku apod.) [7]. 

Dalším zařízením apretury jsou brousicí automaty na odlitky. Používají se pro broušení 

odlitku nebo pouze jeho části. Automaty jsou schopny brousit současně 9 – 18 odlitků, a to 

jak odlitky malých rozměrů (26 mm), tak až do maximálních rozměrů 350 x 200 x 340 mm. 

Výkon zařízení je 200 ks/hod. Typem brousicích automatů jsou CNC obráběcí stroje  

pro apreturu odlitků, které slouží pro broušení surových větších odlitků, a hlavně 

k oddělování vtoků a nálitků, hrubé broušení zateklin a broušení načisto. Mezi tyto stroje se 

řadí CNC bruska sériových odlitků, CNC apretační frézovací a obráběcí stroj, CNC brusky  

se senzory pro tvarové broušení odlitků [7]. 
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1.6 PROJEKT XII 

PROJEKT XII (dále jen PXII) je studie vytvořená řešitelským týmem odborné komise 

ekonomické (OK) České slévárenské společnosti (ČSS), která navazuje na práci v oblasti 

nákladového posouzení všech výrobních fází ve slévárně. V PXII se věnuje nákladovému 

posouzení veškerých pracovních fází apretace odlitků. Navazuje na projekty, které byly  

OK v minulosti řešeny. Apretací v PXII se rozumí veškeré operace u odlitku od jeho vybíjení 

z formy [1].  

Hlavním cílem tohoto projektu bylo vyvinutí metodiky nákladového hodnocení apretace 

odlitků a stanovení neúplných vlastních nákladů. Jedná se v podstatě o první studii,  

která byla v rámci této problematiky vytvořena. Na PXII se podílelo pět českých sléváren: 

DSB Euro, s.r.o. Blansko, KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. Brno, Slévárna  

a modelárna Nové Ransko, s.r.o., Slévárny Třinec, a.s., BRELAMOS, s.r.o., Ostrava, 

společnost TECHCONSULT, s.r.o. a studenti a doktorandi VŠB-TU Ostrava, fakulty FMMI. 

Metodika stanovení nákladů na apretaci vycházela z několika předpokladů, viz PXII [1],  

na základě kterých byly ohraničeny výrobní a dílčí výrobní fáze apretace odlitků. Hlavní 

výrobní fáze apretace začíná dopravou odlitků z „prostoru“ jejich vytloukání do místa 

následující úvodní výrobní fáze. Končí odvezením odlitku na sklad. Za úvodní pracovní 

operaci u všech uvedených fází byla považována přeprava k dané dílčí fázi apretace odlitků. 

Za konečnou pracovní operaci fáze pak přeprava k následující fázi apretace odlitků. Je nutno 

poznamenat, že v některých slévárnách nemusí být ve všech případech některé úkony 

provedeny.  

Výrobní fáze apretace odlitků:  

A. Transport a odstranění zbytků formovacích směsí. 

B. Mechanické čištění (tryskání) I., II., III., IV. atd. 

C. Tepelné zpracování I., II., III., IV. atd. 

D. Odstranění nálitků a vtokové soustavy (odřezávání, upalování, urážení apod.). 

E. Úprava plochy po odstranění nálitků a vtokové soustavy, hrubé broušení. 

F. Odstraňování vad I. II. atd. 

G. Zavařování vad I. II. atd. 

H. Jemné broušení. 
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I. Zažehlování svárů vad. 

J. Broušení svárů vad. 

Výrobní fáze hlavní výrobní fáze apretace odlitků se následně dělí na dílčí výrobní fáze. 

Výrobní a dílčí výrobní fáze apretace odlitků: 

A. Transport a odstranění zbytků formovacích směsí:  

 A.1 Přeprava odlitku do čistírny, 

 A.2 Odstranění zbytků formovacích směsí na odlitku. 

B. Mechanické čištění (tryskání): 

  B.1 Přeprava odlitku do tryskacího zařízení, 

  B.2 Tryskání odlitku, 

  B.3 Přeprava odlitku z tryskacího zařízení. 

C. Tepelné zpracování (TZ): 

  C.1 Příprava odlitku k TZ, 

  C.2 Tepelné zpracování, 

  C.3 Přeprava odlitku po TZ. 

D. Odstranění nálitků a vtokové soustavy (odřezávání, upalování, urážení apod.): 

  D.1 Přeprava odlitku k odstranění nálitků a vtokové soustavy, 

  D.2 Příprava a manipulace s odlitkem, 

  D.3 Odstranění nálitků a vtoků, čištění (odstranění strusky), 

  D.4 Přeprava odlitku po odstranění nálitků a vtokové soustavy, 

  D.5 Úklid odstraněných částí. 

E. Úprava plochy po odstranění nálitků a vtokové soustavy, hrubé broušení:  

  E.1 Přeprava odlitku k broušení, 

  E.2 Příprava a manipulace s odlitkem, 

  E.3 Hrubé broušení, 

  E.4 Přeprava odlitku po broušení. 

F. Odstraňování vad (drážkování, broušení, vypalování, přebrušování apod.): 
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  F.1 Přeprava odlitku k odstranění vad, 

  F.2 Příprava a manipulace s odlitkem, 

  F.3 Drážkování, vypalování, broušení, čištění (odstranění strusky), 

  F.4 Přeprava odlitku po odstranění vad. 

G. Zavařování vad: 

  G.1 Přeprava odlitku k zavařování, 

  G.2 Příprava a manipulace s odlitkem, 

  G.3 Zavařování vad, 

  G.4 Přeprava odlitku po zavařování. 

H. Jemné broušení: 

  H.1 Přeprava odlitku k broušení, 

  H.2 Příprava a manipulace s odlitkem, 

  H.3 Jemné broušení, 

  H.4 Přeprava odlitku po broušení. 

I. Zažehlování svárů vad: 

  I.1 Přeprava odlitku k zažehlování svárů, 

  I.2 Zažehlování. 

  I.3 Přeprava odlitku po zažehlování. 

J. Broušení svárů:  

  J.1 Přeprava odlitku k broušení, 

  J.2 Příprava a manipulace s odlitkem, 

  J.3 Broušení, 

  J.4 Přeprava odlitku po broušení. 

Výrobní fáze apretace odlitků jsou značeny velkými písmeny (A – J), případné opakování 

dané výrobní fáze je značeno římskými číslicemi (I., II., III., IV apod.). Dílčí výrobní fáze 

jsou označeny arabskými číslicemi (1 – 5).  

V PXII se pracovalo se souborem 21 odlitků, vyrobených z uhlíkové oceli, LLG a LKG:  

 odlitky z oceli (označeny O.1 – O.10) s hrubou hmotností od 805 kg do 1530 kg, 
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 odlitky z LLG (O.11 – O.20) s hrubou hmotností od 84 kg do 27 900 kg, 

 odlitek z LKG (O.21) s hrubou hmotností 118 kg. 

Souhrnný přehled o sledovaných odlitcích poskytuje následující tabulka 1.6.1. 

Tab. 1.6.1: Označení a řazení odlitků vybraných do sledování [1] 

 Materiál Označení Název Slévárna 

ř./sl. 1 2 3 4 

1 

Ocel 

O.1 Dno kbelíku 
Slévárny Třinec, a.s. 

2 O.2 Planetenträger 

3 O.3 Kolo  
KRÁLOVOPOLSKÁ 

SLÉVÁRNA, s.r.o. 
4 O.4 Náboj 1 

5 O.5 Náboj 2 

6 O.6 Guide bearing house 1 

BRELAMOS s.r.o. 

7 O.7 Thurst bearing house 1 

8 O.8 Thurst bearing house 2 

9 O.9 Thurst bearing house 3 

10 O.10 Guide bearing house 2 

11 

LLG 

O.11 Skříň 1 

Slévárna a modelárna 

Nové Ransko, s.r.o. 

12 O.12 Skříň 2 

13 O.13 Tischgehause 

14 O.14 Těleso ZETA 

15 O.15 Odlitek 1 

DSB EURO s.r.o. 
16 O.16 Odlitek 2 

17 O.17 Příčník 

18 O.18 Lože 

19 O.19 COPPA OLIO 
Slévárny Třinec, a.s. 

20 O.20 KARTER 

21 LKG O.21 Laterne 
Slévárna a modelárna 

Nové Ransko, s.r.o. 

2 POSOUZENÍ NÁKLADOVÉ NÁROČNOSTI A SPECIFICKÝCH 

UKAZATELŮ EFEKTIVNOSTI APRETACE ODLTIKŮ 

Posouzení nákladové náročnosti a vybraných dalších ukazatelů efektivnosti představuje 

samotnou praktickou část této práce. V rámci PXII již byla stanovena nákladová náročnost 

souboru odlitků. Cílem předložené diplomové práce je stanovení dalších náročností 

(materiálová, energetická a časová), které posuzují výrobu vybraných odlitků z jiného úhlu. 

Dále provést úvodní posouzení všech získaných náročností apretace.  

Metodicky se proces výroby odlitků rozděluje na hlavní výrobní fáze: výroba tekutého kovu, 

příprava formovacích hmot, výroba forem a apretace odlitků [1]. Jednotlivé náročnosti  

by měly postihovat všechny tyto výrobní fáze. Z hlediska cíle diplomové práce je vymezení 

těchto náročností zaměřeno pouze na závěrečnou fázi výroby odlitků – apretaci.  
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2.1 Vymezení posuzovaných náročností apretace odlitků 

2.1.1 Nákladová náročnost 

Nákladová náročnost byla vymezena v PXII jako neúplné vlastní náklady (dále jen NVN). 

NVN jsou tvořeny náklady materiálovými a zpracovacími. Materiálové náklady zahrnují 

například vodu, abrazivo, elektrody atd. Položkami zpracovacích nákladů jsou energie, osobní 

náklady atd. [1]. 

2.1.2 Materiálová náročnost 

Materiálová náročnost (dále jen MN) představuje souhrn všech materiálových položek, 

k jejichž spotřebě došlo v jednotlivých výrobních fázích apretace odlitků. Těmito položkami 

jsou především broky, brusné kotouče, elektrody atd.   

MN byla stanovena v kilogramech a v Kč. Hmotnostní vyjádření MN (dále jen MN v kg) bylo 

zvoleno z důvodu vazby na oblast zásobování a manipulaci s materiálem. Poskytuje přehled 

o velikosti spotřeby materiálu v jednotlivých fázích apretace a umožňuje tuto spotřebu 

racionalizovat. Stanovení MN v kg je v některých případech poněkud zavádějící. Například  

u brusných kotoučů atd. Jejich hmotnost je velice malá. Na druhé straně jejich cena 

významná. Proto jsme přistoupili také k vyjádření v Kč (dále jen MN v Kč).  

2.1.3 Energetická náročnost 

Energetická náročnost (dále jen EN) je charakterizována jako souhrn (spotřeba) všech energií 

vynaložených při apretaci odlitků. Zahrnuje elektrickou energii vynaloženou na převoz 

odlitku, manipulaci s odlitkem a provoz zařízení, které přímo provádí operace apretace (např. 

jeřáb, zavážecí zařízení, manipulační technika a jiná elektrická zařízení). Dále energii médií 

(zemní plyn, směsný plyn, acetylen, stlačený vzduch a kyslík), k jejichž spotřebě dochází  

při provozu zařízení provádějícího danou operaci nebo jsou pro jejich chod nezbytná. 

V daném případě však do ní záměrně nezapočítáváme další energie tak zvaně skryté. 

Kupříkladu na výrobu zavařovacích elektrod apod. 

2.1.4 Časová náročnost 

Časová náročnost (dále jen ČN) představuje součet všech dob práce pracovníků apretace 

v jednotlivých fázích výrobního procesu. Je měřena v minutách. ČN obdobně jako EN 

zahrnuje ČN převozu (převoz odlitku na místo a z místa apretace), dobu práce při manipulaci 
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s odlitkem (včetně přípravy pomůcek a zařízení určených pro apretaci, např. brusných 

kotoučů) a dále dobu práce se zařízením (konkrétní činnosti apretace např. práce s bruskou). 

2.2 Metodika stanovení posuzovaných náročností apretace odlitků 

Metodika stanovení jednotlivých náročností vychází z metodiky, která byla vytvořena v PXII. 

Přebírá především analogické rozdělení výrobních fází apretace odlitků a vstupní data, která 

svou strukturou odpovídají členění apretace na výrobní fáze (viz „Dotazník“). Data poskytly 

pro PXII jednotlivé slévárny [1]. 

Vstupní data pro výpočet ukazatelů byla použita z „Dotazníku“ a zpracována podle obecně 

známých pravidel v aplikaci EXCEL. Pro každý odlitek byla vytvořena tabulka 

„Náročnost“(viz příloha III - XXII), která obsahuje hlediska, které se v diplomové práci 

posuzují. Tedy materiálová, energetická a časová. Čtvrtá, nákladová náročnost není součástí 

této tabulky, neboť již byla stanovena v PXII a její samotný výpočet nebyl předmětem této 

práce. V závěru však bude s ostatními náročnostmi společně hodnocena.  

Náročnost apretace odlitku je počítána pro každou výrobní fázi apretace odlitků (A – J). 

Náročnost každé výrobní fáze je vyjádřena jako součet náročností za každou dílčí výrobní 

fázi. Například ve výrobní fázi A (Transport a odstranění zbytků formovacích směsí)  

jde o součet náročností dílčích výrobních fází A.1 (Přeprava odlitku do čistírny) a A.2 

(Odstranění zbytků formovacích směsí na odlitku).   

Některé výrobní fáze apretace odlitků jsou ve výrobním procesu opakovány. Jsou to fáze  

B (B.I – B.IV), C (C.I – C.IV), F (F.I, F.II) a G. (G.I, G.II). Hodnota náročnosti výrobní fáze, 

která se provádí vícekrát, je součtem náročností stanovených v opakujících se výrobních 

fázích. Například u výrobní fáze B. (Mechanické čištění (tryskání)) součet náročností fází 

B.I – B.IV. Náročnost za jednotlivá „opakování“ je vyjádřena analogicky jako u výrobní fáze 

součtem jejich dílčích náročností v dílčích výrobních fázích (B.1, B.2, B.3).  

Obecně je výpočet celkových náročností (MN, EN, ČN), vyjma náročnosti nákladové, 

rozdělen na části: 

1. výpočet náročnosti dílčí výrobní fáze, 

2. výpočet náročnosti výrobní fáze, 

3. výpočet celkové náročnosti. 
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2.3 Stanovení posuzovaných náročností 

Stanovení bylo provedeno a popsáno na příkladu konkrétního odlitku (odlitek O.4, tab. 

„Náročnost“ viz příloha VI).  

2.3.1 Stanovení nákladové náročnosti  

Nákladové hodnocení bylo již provedeno, tudíž se této oblasti a metodice budu věnovat pouze 

okrajově. Nákladový model byl sestaven metodou kalkulace NVN. Pracoval jen s těmi 

náklady, které přímo souvisejí s apretací odlitků a jsou pracovníky apretace přímo 

ovlivnitelné. Tyto náklady byly vždy stanoveny na určitou kalkulační jednici (na odlitek a na 

kilogram odlitku). NVN jsou tvořeny součtem skupin nákladových položek, a to nákladů 

materiálových a zpracovacích. Výsledkem je zjištění NVN, ze kterých je získán detailní 

přehled o nákladové náročnosti apretace odlitků. 

Kalkulační vzorec NVN apretace odlitků, jímž byly jednotlivé odlitky nákladově ohodnoceny, 

měl následující podobu [1]:  

A. MATERIÁLOVÉ NÁKLADY 

- voda, 

- abrazivo (broky), 

- písek, 

- zavařovací elektrody, 

- brousící kotouče, 

- aj. 

B. ZPRACOVACÍ NÁKLADY 

- energie, 

- osobní náklady, 

- aj. 

C. NEÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY APRETACE ODLITKU 

Uvedená kalkulační vzorec může dle konkrétních podmínek dané slévárny zahrnovat i další 

nákladové komponenty. 

2.3.2 Stanovení materiálové náročnosti  

Materiálová část tabulky „Náročnost“ zobrazuje v nejpodrobnější struktuře stanovenou 

spotřebu materiálu (v kg, v Kč) za všechny výrobní fáze apretace odlitků. 
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a) Stanovení MN v Kč  

MN v Kč dílčí výrobní fáze apretace odlitků se stanoví jako součin spotřeby dané  

materiálové položky v kusech, příp. kilogramech (viz „Dotazník“, příloha I) a příslušné ceny 

této materiálové položky, která je obsažena v tabulce „Ceny“ (viz příloha II) poskytnuté 

danou slévárnou. 

Příklad stanovení celkové materiálové náročnosti apretace v Kč odlitku O.4: 

1. Výpočet MN v Kč pro dílčí výrobní fázi B.2 (Tryskání odlitku) provedenou pro daný 

odlitek poprvé (výrobní fáze B.I) 

a) naměřená spotřeba materiálu (broků) při tryskání odlitku je rovna 3,2 kg (viz tab. 

„Náročnost“, odlitek O.4, ř.5, sl.4), 

b) cena tryskacího materiálu (broků) je rovna 18,4 Kč/kg (viz tab. „Ceny“, odlitek O.4, 

ř.5, sl.2), 

c) MN v Kč 58,9 Kč (viz tab. „Náročnost“, odlitek O.4, ř.5, sl.5) dílčí výrobní fáze  

je rovna součinu spotřeby broků (3,2 kg) a ceny této položky (18, 4 Kč/kg). 

2. Stanovení MN v Kč výrobní fáze B.I 

MN výrobní fáze (B.I) je součtem spotřeb všech materiálových položek v dílčích fázích (B.1, 

B.2, B.3): 

a) spotřeba každé materiálové položky v dílčích výrobních fázích každé výrobní fáze  

je stanovena zvlášť. V případě broků 58,9 Kč (viz tab.„Náročnost“, odlitek O.4, 

ř.7,sl.5) je vyjádřena jako součet ř.4, ř.5, ř.6, sl.4, 

b) pro další položky materiálu je postup obdobný, 

c) celková spotřeba všech materiálových položek 58,9 Kč je určena sumou řádku 7, 

sloupců 5, 7, 9, 11, 13, 15 (B.I Celkem viz tab.„Náročnost“, odlitek O.4, ř.7, sl.17). 

Obdobně se postupuje při stanovení MN za další výrobní fáze tryskání odlitku (B.II. – B.IV). 

d) Stanovení MN v Kč za celou výrobní fázi B. Mechanické čištění odlitku (tryskání): 

 MN je součtem MN výrobních fází B.I – B.IV. 

a. MN výrobní fáze B (B. Celkem) má hodnotu 196,8 Kč (viz tab. „Náročnost“, 

odlitek O.4, ř.20, sl.17), 

b. je součtem MN výrobních fází B.I – B.IV: součet ř.20, ř.11, ř. 15, ř.19, sl.17. 
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3. Stanovení celkové MN v Kč  

Ukazatel celkové MN je stanoven jako součet všech spotřeb materiálových položek 

v jednotlivých výrobních fázích apretace odlitků (A – J): 

Celková MN v Kč je rovna  1681 Kč (viz tab.„Náročnost“, odlitek O.4, ř.82, sl.17). MN 

stanovená v EXCELU je dána sumou ř.3, ř.20, ř.37, ř.43, ř.48, ř.57, ř.66, ř.71., ř75, ř.80, sl.17.  

Zcela obdobný je postup výpočtu celkové MN v kg. Rozdílně ve srovnání s MN v Kč  

se stanoví materiálová náročnosti dílčí výrobní fáze . 

b) Stanovení MN v kg 

MN v kg dílčí výrobní fáze je dána přímo hmotností spotřeby materiálových položek 

v samotné dílčí výrobní fázi. Avšak při jejím stanovení je potřeba zohlednit určitá specifika. 

V případě, že je spotřeba materiálu uvedena v jednotkách hmotnosti je hodnota z „Dotazníku“ 

převzata v této podobě a zařazena do dané výrobní fáze, respektive dílčí výrobní fáze apretace 

odlitků, kde došlo k její spotřebě. 

Specifika při výpočtu MN v kg
6
 

Pro vyjádření MN v kg je nezbytné disponovat spotřebami jednotlivých materiálových 

položek v jednotkách hmotnosti. Specifický výpočet MN (spotřeby materiálu) v dílčí výrobní 

fázi je nutno použít v situaci, kdy spotřeba materiálové položky v „Dotazníku“ je uvedena 

v jiných jednotkách. Tato skutečnost se váže na spotřebu materiálu vyjádřenou především 

v kusech. Spotřebu materiálu uvedenou v kusech je nezbytné převést na jednotky hmotnosti. 

Postup využitých přepočtů MN je shrnut v následujících tabulkách (tab. 2.3.1, tab. 2.3.2). 

Přepočet spotřeb materiálových položek byl proveden na základě odborného odhadu 

hmotnosti dané materiálové položky [9].  

Tab.  2.3.1: Přepočet brusných kotoučů [9] 

 
6
 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o první projekt, který se touto problematikou zabývá, je používán různý 

přepočet atd., zobecnění, které by v praxi a hlubším zkoumáním měly být dále upřesněny. 

Materiálová položka Hmotnost  Průměr 
Přepočtená hmotnost 

specifikováno nespecifikováno 

Jednotky: [kg] [mm] [kg] [kg] 

ř./sl. 1 2 3 4a 4b 

1 kotouč 1 0,289 D 115 0,289 

0,514 

2 kotouč 2 0,387 
D 180 0,407 

3 kotouč 3 0,426 

4 kotouč 4 0,578 

D 230 
0,661 

 
5 kotouč 5 0,662 

6 kotouč 6 0,742 
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Výše uvedená tabulka (tab. 2.3.1) uvádí šest druhů běžně používaných brusných kotoučů 

s průměry 115 mm – 230 mm (ř.1 – 6, sl.1). Sloupec č. 2 uvádí hmotnost kotouče určenou 

odborným odhadem. Sloupec 4 naznačuje postup přepočtu. Je dále rozdělen na položky 

specifikováno (sl. 4a), nespecifikováno (sl. 4b), které charakterizují, zda je průměr kotouče 

(sl.3) danou slévárnou v „Dotazníku“ uveden, specifikován. V případě známého průměru 

kotouče je pro přepočet použita hodnota sl. 4a. a příslušného řádku odpovídajícího průměru 

použitého kotouče (sl.3). Konkrétně, u kotouče 1 (ř.1, sl.1) je tato hodnota rovna přímo 

odhadované hmotnosti tohoto kotouče 0,289 kg (ř.1, sl. 2). V dalších případech je použita 

průměrná hodnota odhadnutých hmotností (sl. 4a). Hodnota 0, 514 kg (sl. 4b) je při přepočtu 

použita v případě, že průměr kotouče není v „Dotazníku“ označen svým průměrem (není 

specifikován) a odpovídá průměru odhadnutých hmotností všech kotoučů.  

Analogický postup je i v případě přepočtu zavařovacích elektrod a ostatních materiálových 

položek (viz tab. 2.3.2). 

Tab.  2.3.2: Přepočet elektrod a ostatních materiálových položek [9] 

Materiálová položka Hmotnost  Průměr 
Přepočtená hmotnost  

specifikováno nespecifikováno 

Jednotky: [kg] [mm] [kg] [kg] 

ř./sl. 1 2 3 4a 4b 

1 elektroda 1 0,030 D 4 0,030 

0,064 

2 elektroda 2 0,055 D 5 0,055 

3 elektroda 3 0,090 D 6 0,090 

4 elektroda 4 0,050  D 10 
0,0725 

5 elektroda 5 0,095  D 10 

6 brusná tělíska 0,115 - 0,115 0,115 

2.3.3 Stanovení energetické náročnosti 

Ukazatel celkové energetické náročnosti je stanoven jako součet všech energií vynaložených 

při převozu, manipulaci s odlitkem a energii vynaloženou na provedení úkonů apretace 

odlitků, vč. energií medií.  

Energetická část tabulky „Náročnost“ uvádí v nejpodrobnější struktuře stanovenou spotřebu 

všech energií (v kWh) za všechny výrobní fáze apretace odlitků. Výpočet spotřeby elektrické 

energie (převoz, zařízení, manipulace) v dílčí výrobní fázi se stanoví vynásobením 

instalovaného příkonu jeřábu koeficientem (podíl skutečného výkonu k instalovanému 

příkonu) a dobou provozu jeřábu, zařízení apod.  
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Příklad stanovení celkové energetické náročnosti apretace na odlitku O.4: 

1. Výpočet EN pro dílčí výrobní fázi B.1 (Přeprava odlitku do tryskacího zařízení) 

provedenou pro daný odlitek poprvé (výrobní fáze B.I) 

a) naměřená spotřeba energie při převozu odlitku je rovna 0,2 kWh (viz tab. „Náročnost“, 

odlitek O.4, ř.4, sl.18); tato hodnota charakterizuje energii vynaloženou na tento 

převoz (konkrétně energii pohonu jeřábu a zavážecího zařízení). 

b) spotřeba energie se stanoví vynásobením instalovaného příkonu zařízení apretace 

(jeřáb, zavážecí zařízení) příslušným koeficientem (který stanovuje skutečný výkon)  

a dobou jejich provozu: 

a. Jeřáb: Instalovaný příkon (42,2 kW viz „Dotazník ř.10, sl.6), koeficient (0,3 

viz „Dotazník“ ř.4, sl.6), doba provozu (1,3 min viz „Dotazník ř.5, sl.6). 

b. Zavážecí zařízení: Instalovaný příkon (7,9 kW viz „Dotazník ř.13, sl.6), 

koeficient (0,5 viz „Dotazník ř.14, sl.6), doba provozu (0,6 min viz „Dotazník“ 

ř.15, sl.6). 

c) Při převozu pracují společně obě zařízení. Pro určení hodnoty spotřeby energie  

na převoz se hodnoty sečtou.  

d) Posléze je nezbytné provést přepočet na kWh. 

Zcela analogický je postup výpočtu spotřeby energie na zařízení a manipulaci. V případě 

„zařízení“ je spotřeba energie stanovena příkonem zařízení, které provádí přímo danou 

operaci apretace (v našem případě příkon tryskacího zařízení) vynásobeným příslušným 

koeficientem a dobou provozu tohoto zařízení. V případě „manipulace“ se uvádí příkon 

manipulačního zařízení. 

2. Stanovení EN výrobní fáze B.I 

EN výrobní fáze B.I se určí součtem všech vynaložených energií v dílčích fázích (B.1, B.2, 

B.3): 

a) spotřeba energie v dílčích výrobních fázích každé výrobní fáze je stanovena zvlášť 

(převoz, zařízení apretace, manipulace a média), 

b) např. spotřeba energie na převoz odlitku do tryskacího zařízení a z tryskacího zařízení 

0,5 kWh (viz tab. „Náročnost“, odlitek O.4, ř.7, sl.18) je vyjádřena jako součet ř.4, ř.5, 

ř.6, sl.18. Pro další zařízení je postup obdobný.  
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c) celkový souhrn vynaložených energií 15,3 kWh (viz tab. „Náročnost“, odlitek O.4, ř.7, 

sl.26), která je po nastavení vzorců v aplikace EXCEL určena sumou údajů řádku 7, 

sloupců 18 – 25. 

Obdobně se postupuje při stanovení EN za další výrobní fáze tryskání odlitku (B.II. – B.IV).  

d) Stanovení EN za celou výrobní fázi B. Mechanické čištění odlitku (tryskání) 

 EN výrobní je součtem EN výrobních fází B.I – B.IV. 

a. EN výrobní fáze B (B. Celkem) má hodnotu 88 kWh (viz tab. „Náročnost“, 

odlitek O.4, ř.20, sl.26), 

b. je-li součtem EN výrobních fází B.I – B.IV je určena následovně: součet ř.20, 

ř.11, ř.15, ř.19, sl.26. 

3. Stanovení celkové EN  

Ukazatel celkové EN je stanoven jako součet všech energií vynaložených v jednotlivých 

hlavních výrobních fázích apretace odlitků a energií medií. 

Celková EN je rovna 2354 kWh (viz tab. „Náročnost“, odlitek O.4, ř.82, sl.26). Tedy suma 

ř.3, ř.20, ř.37, ř.43, ř.48, ř.57, ř.66, ř.71., ř75, ř.80, sl.26.  

Specifika výpočtu energetické náročnosti 

Specifický výpočet energie vynaložené při apretaci mají média používaná při apretačních 

úkonech zařízení. Spotřeby jednotlivých médií (plynů apod.) musí být za účelem stanovení 

celkové energetické náročnosti apretace vyjádřena v energetických jednotkách. Pro stanovení 

velikosti energetické náročnosti těchto médií je nutno jejich spotřeby (v jednotkách dle 

povahy média viz data „Dotazník“) přepočítat na jednotnou základnu – kWh. Individuální 

přepočty médií uvádí následující tabulce 2.3.3.   

Tab.  2.3.3: Výpočet a přepočty médií energetické náročnosti  

 
7
 Výhřevnost zemního plynu [12]. 

8
 Výhřevnost acetylenu [13]. 

Druh média 

Výhřevnost Hustota 
Přepočet J na 

kWh 

Energetická náročnost 

výroby 1 Nm
3
 plynu 

[MJ/Nm
3
], [MJ/kg] [kg/Nm

3
] [kWh] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 

1 zemní plyn
7
 35,8 - 

1 J = 2,778 10
-7

 

kWh 

- 

2 směsný plyn 11,72 - - 

3 acetylen
8
 48,1 1,171 - 

4 stlačený vzduch - - - 0,15 

5 kyslík - - - 1,3 
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Tab. 2.3.3 shrnuje postup výpočtu médií použitých při apretaci odlitků. Jednotlivá média jsou 

uvedena v prvním sloupci tabulky. Média dle své povahy mají specifický způsob výpočtu. 

Konkrétně spotřeba zemního plynu, směsného plynu a acetylenu je stanovena na principu 

výpočtu, který využívá výhřevnosti plynů (sl.2). Posléze je jejich spotřeba přepočtena  

na jednotku kWh použitím přepočtu uvedeného ve sloupci 4. Hustota (sl.3) je v tab. uvedena 

z důvodu potřeby vyjádření spotřeby médií v kilogramech. Výhřevnost směsného plynu byla 

určena jako průměr výhřevností směsi plynů: vysokopecního, koksárenského, konvertorového 

[10]. Stlačený vzduch a kyslík je přepočten na základě odborného odhadu energetické 

náročnosti své výroby, konkrétně 1 Nm
3 

(sl.5) [11]. 

Příklad přepočtu médií při apretaci odlitku O.4 v dílčí výrobní fázi D (Upálení nálitků  

a vtoků, čištění): 

I. Přepočet acetylenu: 

Spotřeba acetylenu pro stanovení jeho EN se přepočte pomoci součinu spotřeby tohoto plynu 

při apretaci s výhřevností tohoto plynu: 

a) výhřevnost acetylenu je rovna 48,1 MJ/kg (viz tab. 2.3.1, ř.3, sl. 2), 

b) spotřeba acetylenu je rovna 35 l (viz „Dotazník“, odlitek O.4, ř. 82, sl.6), 

c) vzájemným vynásobením obou položek a), b) určíme množství tepla spotřebovaného 

při upalování vtokové soustavy v jednotkách (J), 

d) následně je nezbytné provést přepočet na jednotnou základnu – kWh (viz tab. 2.3.3, 

sl.4).  

e) EN acetylenu odpovídá 0,55 kWh/kg (viz tab. „Náročnost“, ř.40. sl.23). 

Vzhledem k tomu, že spotřeba acetylenu je uvedena v litrech, musela být převedena  

na kilogramy. Přepočet je proveden pomocí hustoty (viz tab. 2.3.3, ř.3, sl.3).  

Zcela analogický postup je při přepočtu zemního a směsného plynu s odpovídajícími 

hodnotami výhřevnosti jednotlivých plynů (viz tab. 2.3.3). 

Přepočet kyslíku: 

Spotřeba kyslíku, pro stanovení jeho EN, se přepočte pomoci znalosti EN své výroby (1Nm
3
): 

a) energetická náročnost výroby 1 Nm
3
 kyslíku je 1,3 kWh (viz tab.2.3.3, ř.5, sl.5). 



33 

 

b) spotřeba kyslíku je rovna 38 l (viz data „Dotazník“, odlitek O.4, ř. 81, sl.6). 

c) energetická náročnost kyslíku odpovídá 0,05 kWh/Nm
3 

(viz tab. „Náročnost“, ř.40, 

sl.25). 

d) Přepočtem na základě bodu a) s ohledem na použití správných jednotek určíme 

energetickou náročnost 35 l kyslíku spotřebovaného při upalování vtokové soustavy. 

Výpočet spotřeby stlačeného vzduchu je zcela analogický. Dosazuje se však energetická 

náročnost odpovídající stlačenému vzduchu (viz tab. 2.3.3). 

2.3.4 Stanovení časové náročnosti 

Hodnota časové náročnosti v dílčí výrobní fázi se stanoví jako součet všech dob práce 

pracovníků apretace. Doby práce potřebné pro výpočet časové náročnosti jsou čerpány  

z „Dotazníku“ a zařazeny do jednotlivých hlavních výrobních fází, respektive dílčích 

výrobních fází apretace odlitků.  

Příklad stanovení celkové časové náročnosti apretace na odlitku O.4: 

1. Výpočet ČN pro dílčí výrobní fázi B.1 (Přeprava odlitku do tryskacího zařízení) 

provedeného poprvé (výrobní fáze B.I): 

a) ukazatel celkové ČN je součtem všech dob práce pracovníků apretace, 

b) doba práce činila při převozu tryskání odlitku 4,6 min (viz tab. „Náročnost“, odlitek 

O.4, ř.4, sl.27); tato hodnota představuje dobu práce při převozu odlitku do tryskacího 

zařízení, konkrétně práci jeřábníka 0,85 min (viz „Dotazník“, odlitek O.4, ř.16, sl.6)  

a tryskače 3,8 min - viz data „Dotazník, odlitek O.4, ř.17). 

c) při převozu pracují společně jeřábník a tryskač (doby práce se sečtou). 

Analogický je postup stanovení časové náročnosti „zařízení“ při manipulaci. 

2. Stanovení ČN výrobní fáze B.I 

ČN výrobní fáze (B.I) se určí součtem všech dob práce v dílčích fázích (B.1, B.2, B.3): 

a) spotřeba energie v dílčích výrobních fázích je stanovena zvlášť (převoz, zařízení 

apretace, manipulace), 

b) např. stanovení doby práce při převozu odlitku do tryskacího zařízení 10 min (viz tab. 

„Náročnost“, odlitek O.4, ř.7, sl.27) je vyjádřena jako součet ř.4, ř.5, ř.6, sl.27, 

c) pro další zařízení je postup obdobný, 
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d) celková ČN 13,2 min (viz tab.„Náročnost“, odlitek O.4, ř.7, sl.30) je určena sumou 

údajů řádku 7, sloupců 27 – 30 (B.I Celkem) 

Obdobně se postupuje při stanovení ČN za další výrobní fáze tryskání odlitku (B.II. – B.IV).  

d) Stanovení ČN za celou výrobní fázi B. Mechanické čištění odlitku (tryskání): 

 ČN je součtem časových náročností výrobních fází B.I – B.IV. 

a. ČN výrobní fáze B (B. Celkem) má hodnotu 59 min (viz tab. „Náročnost“, 

odlitek O.4, ř.20, sl.30), 

b. EN výrobních fází B.I – B.IV je určena opět součtem ř.20, ř.11, ř. 15, ř.19, 

sl.30. 

3. Stanovení celkové ČN 

Celková EN je rovna 1556 min (viz tab. „Náročnost“, odlitek O.4, ř.82, sl.30). Výpočet byl 

dán součtem ř.3, ř.20, ř.37, ř.43, ř.48, ř.57, ř.66, ř.71., ř75, ř.80, sl.30.  

2.4 Vyhodnocení posuzovaných náročností apretace odlitků 

Stanovení náročností (NVN, MN, EN a ČN) hlavní výrobní fáze apretace odlitků bylo 

provedeno pro všechny odlitky zařazené do sledování. Hodnocení bylo provedeno zvlášť pro 

soubor odlitků z oceli a soubor odlitků u LLG. Dále pro vlastní hodnocení bylo důležité 

posuzovat odlitky, které prošly srovnatelnými výrobními fázemi.  

Výsledky hlavních skupin náročností jsou shrnuty v tabulce 2.4.1. Uvedená tabulka  

je výchozí pro veškeré další úvahy.  

Tab.  2.4.1: Dosažené výsledky ukazatelů náročnosti apretace odlitků 

 
Odlitek Náročnost 

materiál označení hmotnost NVN MN EN ČN 

Jednotky: [kg] [Kč] [kg/odl.] [Kč/odl.] [kWh/odl.] [min/odl.] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

OCEL 

O.1 1050 7261 23 1453 7814 1005 

2 O.2 955 8570 37 2265 16084 873 

3 O.3 805 4073 13 313 1691 409 

4 O.4 905 8825 51 1681 126 1556 

5 O.5 905 3222 9 153 58 204 

6 O.6 1538 13028 24 967 195 2256 

7 O.7 1165 2266 5 431 101 597 

8 O.8 1165 6613 10 721 74 1152 

9 O.9 1165 3631 13 541 137 676 

10 O.10 1538 2868 9 353 50 948 
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11 

LLG 

O.11 89 433 2 119 17 128 

12 O.12 136 485 4 95 18 131 

13 O.13 141 548 4 97 22 150 

14 O.14 878 1241 3 58 242 204 

15 O.15 4640 5602 14547 456 633 1271 

16 O.16 3400 5338 10919 434 605 1185 

17 O.17 27900 42960 159850 3245 3697 10378 

18 O.18 560 2790 3638 161 225 840 

19 O.19 127 788 3 353 20 140 

20 O.20 84 411 1 159 10 78 

Je však známo, že různá hrubá hmotnost odlitků významně zkresluje veškeré ukazatele 

jednotlivých náročností. Proto byla zpracována tabulka 2.4.2., která shrnuje měrné ukazatele, 

se kterými pracujeme.  

Tab.  2.4.2: Dosažené výsledky ukazatelů měrné náročnosti apretace odlitků 

 
Odlitek Měrná náročnost 

 
materiál označení hmotnost NVN MN EN ČN 

Jednotky: [t] [Kč/t] [kg/t] [Kč/t] [kWh/t] [min/t] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

OCEL 

O.1 1,050 6915 22 1384 7442 957 

2 O.2 0,955 8974 39 2372 16842 914 

3 O.3 0,805 5060 16 389 2101 508 

4 O.4 0,905 9751 56 1857 139 1720 

5 O.5 0,905 3560 10 169 64 225 

6 O.6 1,538 8471 16 628 127 1467 

7 O.7 1,165 1945 4 370 87 512 

8 O.8 1,165 5676 8 618 64 989 

9 O.9 1,165 3117 11 464 118 580 

10 O.10 1,538 1865 6 229 32 616 

11 

LLG 

O.11 0,089 4865 25 1335 196 1440 

12 O.12 0,136 3566 31 702 135 965 

13 O.13 0,141 3887 30 691 155 1062 

14 O.14 0,878 1413 3 66 276 233 

15 O.15 4,640 1207 3135 98 136 274 

16 O.16 3,400 1570 3212 128 178 349 

17 O.17 27,900 1540 5729 116 133 372 

18 O.18 0,560 4982 6496 287 402 1500 

19 O.19 0,127 6205 20 2778 154 1098 

20 O.20 0,084 4893 18 1887 124 929 

2.5 Přehled dosažených výsledků na apretaci u ocelových odlitků 

Odlitky O.1 – O.5 v rámci posuzování komplexně „prošly“ všemi dílčími výrobními fázemi 

apretace. Tedy od výrobní fáze A (Transport a odstranění zbytků formovacích směsí) až  

po výrobní fázi J (Broušení svárů po odstranění vad). Další odlitky označené O.6 – O.10 

„prošly“ výrobní fází A (Transport a odstranění zbytků formovacích směsí). Nebyla u nich 

sledována výrobní fáze B, C a D. Dále se u nich sledovaly výrobní fáze E (Úprava plochy  

po upalování nálitků) a všechny následující fáze apretace (F – J). 
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2.5.1 Nákladová náročnost 

Měrná nákladová náročnost (dále jen Měrné NVN) vztažená na 1 t hrubé hmotnosti odlitku  

se u souboru odlitků O.1 – O.5 pohybuje od 3560 Kč/t do 9751 Kč/t (viz tab. 2.4.2).  

Graf 2.5.1: Měrná nákladová náročnost apretace odlitků z oceli (O.1 – O.5) 

 

Z grafu 2.5.1 je více patrné úzké rozpětí hrubých hmotností odlitků (0,805 t – 1,050 t). Zřejmá 

je při tomto úzkém rozpětí hmotností jejich odlišná měrná nákladovost. Například, odlitek 

s hrubou hmotností 0,905 t (odlitek O.4) vykazuje téměř o 50 % (4692 Kč/t) vyšší hodnotu 

měrných NVN, než odlitek s hrubou hmotností 0,805 t (viz tab. 2.4.2). V případě dalšího 

odlitku také s hrubou hmotností 0,905 t (odlitek O.5) činí tento rozdíl v měrných NVN  

ve srovnání s odlitkem s nejnižší hrubou hmotností 30 % (1500 Kč/t), (viz tab. 2.4.2). 

Nicméně, zajímavým podnětem zkoumání jsou dva prakticky identické odlitky (O.4. a O.5).  

Ze vzájemného porovnání je zřejmé, že v měrných NVN vykazují rozdíl 6191 Kč/t (63 %).  

Při hledání příčin těchto zjištění je třeba porovnat odlitky po jednotlivých výrobních fázích. 

Podnětem by mohlo být například porovnání množství slévárenských vad. Odlitky se liší 

pouze dodatečnými náklady na odstranění vad.  

U souboru odlitků O.6 – O.10 se vykázané měrné NVN pohybují od 1865 Kč/t do 8471 Kč/t 

(viz tab. 2.4.2). Tento soubor odlitků se vyznačuje dvěma případy shodných hrubých 

hmotností odlitků. První skupinou jsou odlitky s hrubou hmotností 1,165 t (celkem tři), 

druhou skupinu tvoří dva odlitky s hrubou hmotností 1,538 t (viz graf 2.5.2). 
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Graf 2.5.2: Měrná nákladová náročnost apretace odlitků z oceli (O.6 – O.10) 

 

Vzhledem k malému počtu odlitků, které prošly shodnými výrobními fázemi, je obtížné 

vyhodnotit závislost ukazatele měrných NVN na hrubé hmotnosti odlitku. Nabízí se zde však 

možnost posouzení samotných měrných NVN identických odlitků. 

Při srovnání odlitků obou souborů (O.1 – 0.5, O.6 – O.10), přestože se liší v počtu 

provedených operací apretace, lze komentovat jejich vzájemné překrytí měrných NVN. 

Měrné NVN se překrývají v pásmu 3560 Kč/t – 8471 Kč/t. To je námět k prošetření.  

2.5.2 Materiálová náročnost  

a) Skupina odlitků O.1 – O.5 

Měrná MN v kg se u odlitků O.1 – O.5 pohybovala od 10 kg/t do 56 kg/t (viz graf 2.5.3).  

Graf 2.5.3: Měrná materiálová náročnost odlitků z oceli v kg (O.1 – O.5) 

 

Vykázaná měrná MN v Kč na tunu hrubé hmotnosti odlitku se u souboru odlitků O.1 – O.5 

pohybuje v rozmezí od 169 Kč/t do 2372 Kč/t (viz graf 2.5.4).  
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Graf 2.5.4: Měrná nákladová náročnost odlitků z oceli v Kč (O.1 – O.5) 

 

V prvním přiblížení se mezi oběma grafy pro stejnou skupinu odlitků nejeví podobnost. Je to 

relativně malým počtem odlitků a do značné míry asi problémem jejich porovnatelnosti. Jiná 

situace by patrně byla při porovnání fází apretace.  

b) Skupina odlitků O.6 – O.10 

Soubor odlitků O.6 – O.10 vykazuje hodnoty měrné MN v kg na apretaci odlitků v intervalu  

od 4 Kč/t do 16 Kč/t (viz tab. 2.4.2). Grafické zobrazení znázorňuje graf 2.5.5.  

Graf 2.5.5: Měrná materiálová náročnost odlitků z oceli v kg (O.6 – O.10)  

 

Měrná MN vyjádřená v Kč se u tohoto souboru odlitků pohybuje v rozmezí od 229 Kč/t  

do 628 Kč/t (viz tab. 2.4.2). Vývoj ukazatele MN v Kč je zachycen v grafu 2.5.6.  
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Graf 2.5.6: Měrná materiálová náročnost odlitků z oceli v Kč (O.6 – O.10)  

 

Zde při porovnání rozložení bodů u obou výrazů měrné MN (v kg, v Kč) se v prvním 

přiblížení může jevit jistá podobnost.  

Při porovnání ukazatele měrné MN v Kč u odlitků obou souborů (O.1 – 0.5, O.6 – O.10)  

je patrné překrytí tohoto ukazatele v pásmu 229 Kč/t – 628 Kč/t. Ačkoli oba soubory 

„neprošly“ srovnatelnými fázemi apretace, je tento fakt zajímavým námětem pro další šetření.  

2.5.3 Energetická náročnost  

Vykázaná měrná EN se u odlitků O.1 – O.5 pohybovala od 64 kWh/t do 16842 kWh/t (viz tab. 

2.4.2). Měrná EN souboru odlitků O.6 – O.10 pak v intervalu od 32 kWh/t do 127 kWh/t (viz 

tab. 2.4.2). Grafickou podobu ukazatele měrné EN znázorňují následující grafy 2.5.7 a 2.5.8. 

Graf 2.5.7: Měrná energetická náročnost odlitků z oceli
9
 (O.1 – O.5) 

 

 
9
 V grafu 2.5.7. dochází vzhledem k širokému intervalu hodnot měrné EN k překrytí hodnot měrné EN 

identických odlitků (64 kWh/t; 139 kWh/t) s hrubou hmotností 0,905. 
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Graf 2.5.8: Měrná energetická náročnost odlitků z oceli (O.6 –O.10) 

 

Při porovnání ukazatele měrné EN u obou skupin odlitků jsou patrné hodnoty minimálně  

o dva řády nižší. Zjištěný zásadní rozdíl ve vykázaných měrných EN je dán skutečností,  

že u první skupiny odlitků jsou zahrnuty výrobní operace s enormní energetickou náročností. 

Příkladem je tepelné zpracování.  

2.5.4 Časová náročnost 

Měrná ČN u odlitků O.1 – O.5 se pohybuje od 225 min/t do 1720 min/t (viz tab. 2.4.2). Vývoj 

ukazatele měrné ČN pro tyto odlitky zobrazuje graf 2.5.9.  

Graf 2.5.9: Měrná časová náročnost odlitků z oceli (O.1 – O.5) 

 

U odlitků O.6 – O.10 se měrná časová náročnost pohybuje od 512 min/t do 1467 min/t  

(viz tab. 2.4.2). Graficky je závislost měrné ČN na hrubé hmotnosti odlitku znázorněna 

v grafu 2.5.10. 
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Graf 2.5.10: Měrná časová náročnost odlitků z oceli (O.6 – O.10) 

 

Přestože oba soubory odlitků  (O.1 – 0.5, O.6 – O.10) „neprošly“ srovnatelnými fázemi 

apretace, je i v případě ukazatele měrné ČN zjevné jejich překrytí v pásmu 512 hod/t až 1467 

min/t. I toto překrytí by mohlo být námětem dalších šetření.  

2.5.5 Shrnutí vyhodnocení náročností apretace u ocelových odlitků 

Hodnocení posuzovaných náročnosti uvedených 10 odlitků je do značné míry problémové, 

poněvadž zde mimo hmotnost do značné míry působí ještě vliv jejich tvaru. A navíc počet 

odlitků je nízký. Nicméně některé závěry jdou do jisté míry naznačit. 

Shrnutí výsledků komplexních skupin odlitků (O.1 – O.5, O.6 – O.10) lze komentovat 

překrytí měrných NVN první skupiny i druhé skupiny, kde se provádělo více operací. Měrná 

nákladová náročnost se u nich překrývá v pásmu 3560 Kč – 8471 Kč. To je námět 

k prošetření. Stejná situace nastává i při porovnání ukazatele měrné MN v Kč. U odlitků obou 

souborů je patrné překrytí tohoto ukazatele v intervalu 220 Kč – 628 Kč. V případě ukazatele 

měrné ČN se hodnoty překrývají v pásmu 512 min/t až 1467 min/t. 

Dalším možným podnětem z hlediska vývoje ukazatelů náročnosti by mohlo být zaměření  

na vady odlitků (porovnání množství slévárenských vad).  

Dalšími podněty zjištěnými u ocelových odlitků může být jejich relativně malý počet  

a skutečnost, že jsou do značné míry asi neporovnatelné. Jiná situace by byla při porovnání 

dílčích fází apretace.   
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2.6 Přehled dosažených výsledků na apretaci u litinových odlitků 

U litinových odlitků (O.11 – O.20) byla ve všech slévárnách zapojených do sledování 

provedena jejich komplexní apretace. Odlitky „prošly“ všemi výrobními fázemi apretace.  

2.6.1 Nákladová náročnost 

Měrná nákladovost (dále jen měrné NVN) u LLG od 1207 Kč/t do 6205 Kč/t (viz tab. 2.4.2). 

Z grafického znázornění vývoje měrných NVN  by se snad mohlo jevit, že měrné NVN  

se stoupající hrubou hmotností odlitků mohou klesat (viz graf 2.6.1). V grafu 2.6.1 dochází 

vzhledem k blízké hodnotě hrubých hmotností a vykázaných měrných NVN k překrytí hodnot 

měrných NVN odlitků s hrubou hmotností 0, 084 t (4893 Kč/t) a 0,089 t (4865 Kč/t). 

Graf 2.6.1: Měrná nákladová náročnost apretace odlitků z LLG 

 

Pro důkladné hodnocení této závislosti je nezbytné dále pracovat s tím, že NVN jsou tvořeny 

položkami materiálových a zpracovacích nákladů. Je třeba je hodnotit v širších souvislostech 

a jednotlivé nákladové druhy separátně. 

2.6.2 Materiálová náročnost  

Ukazatele MN byly stanoveny v kg a také v Kč. MN v kg se u litinových odlitků pohybovala 

od 3 kg/t do 6496 kg/t (viz tab. 2.4.2). Z obecného pohledu na vývoj měrné MN v kg  

je problematické komentovat nějakou tendenci (viz graf 2.6.2).   

Zde by bylo vhodné zaměřit se na konkrétní operace apretace, které byly na odlitcích 

provedeny. Hodnocení tohoto ukazatele bez zaměření na konkrétní apretační úkony by  

se mohlo jevit jako zavádějící.  
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Graf 2.6.2: Měrná materiálová náročnost odlitků z LLG v kg
10

 

 

Vývoj ukazatele měrné MN by mohla lépe posoudit měrná MN v Kč, která by mohla 

eliminovat „nedostatky“ ukazatele MN v kg. Měrná MN v Kč vykázaná na tunu hrubé 

hmotnosti odlitku se pohybuje v rozmezí od 66 Kč/t do 2778 Kč/t (viz tab. 2.4.2). Hned  

v prvním přiblížení se jeví, že se měrná MN v kg od měrné MN v Kč výrazně odlišuje (viz 

graf 2.6.3). 

Graf 2.6.3: Měrná materiálová náročnost odlitků z LLG v Kč
11

. 

 

Z grafu je patrné, že měrná MN v Kč s rostoucí hrubou hmotností odlitků klesá. Při bližším 

porovnání hodnot měrné MN v Kč tento vývoj vykazovalo více než 50% odlitků z LLG  

(viz tab. 2.4.2.) Zde by bylo vhodné zaměřit se na konkrétní materiálové položky a jejich ceny 

v jednotlivých fázích apretace. 

 
10

 V grafu 2.6.2. dochází vzhledem k širokému intervalu hodnot měrné MN k překrytí hodnot tohoto ukazatele  

u odlitků s hrubou hmotností v rozmezí 0,084 t – 0, 141 t a odlitku s hrubou hmotností 0,878 t v intervalu  

3 kg/t – 31 kg/t. 
11

 V grafu 2.6.3 dochází vzhledem k blízké hodnotě hrubých hmotností a vykázané měrné MN v Kč k překrytí 

hodnot tohoto ukazatele u odlitků s hrubou hmotností 0, 136 t (702 Kč/t) a 0,141 t (691 Kč/t). 
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2.6.3 Energetická náročnost 

Měrná EN odlitků z LLG se pohybuje od 124 kWh/t do 402 kWh/t (viz tab. 2.4.2) Ukazatel 

měrné EN lépe vystihuje grafické znázornění (viz graf 2.6.4).  

Graf 2.6.4: Měrná energetická náročnost apretace odlitků z LLG
12

 

 

Odlitky nevykazují z hlediska hodnot měrné EN v závislosti na hrubé hmotnosti odlitku 

prakticky žádnou závislost. Odlitky s nízkou i vyšší hrubou hmotností vykazují blízké 

hodnoty měrné EN. Může se snad jevit, že hrubá hmotnost odlitku nemá vliv na hodnotu 

měrné energetické náročnosti. Opodstatněnější vliv na spotřebu energie může mít například 

množství vad na odlitku, neboť jejich odstranění vyžaduje další práci potřebných elektrických 

zařízení, které spotřebou energie na svůj chod tento ukazatel navýší. Vliv převozu  

a manipulace, jako další potenciální faktor, jistě ovlivní spotřebu energie. Nicméně, při 

porovnání ukazatele EN na odlitek, stojí za zmínku, že tento ukazatel s hrubou hmotností 

roste. A roste lineárně (graf 2.6.5). Lze konstatovat, že s narůstající hrubou hmotností odlitku 

EN roste? Další otázkou je, zda lze u ukazatele EN vyloučit možné zkreslení vysokou hrubou 

hmotností odlitku. Například jako v případě odlitku s  hrubou hmotností 27,9 t, kde EN 

dosahuje hodnoty 3967 kWh na odlitek (viz tab. 2.4.1).  

 
12

 V grafu 2.6.4 dochází vzhledem k blízké hodnotě vykázané měrné EN k překrytí hodnot tohoto ukazatele  

u odlitků s hrubou hmotností 0,127 t (154 kWh/t) a 0, 141 t (155 kWh/t). 
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Graf 2.6.5: Závislost EN apretace odlitku z LLG na hrubé hmotnosti odlitku
13

 

 

2.6.4 Časová náročnost  

Měrná ČN litinových odlitků vztažená na tunu hrubé hmotnosti odlitku se pohybuje  

od 233 min/t do 1500 min/t (viz tab. 2.4.2). Závislost měrné ČN na hrubé hmotnosti odlitku 

zachycuje následující graf 2.6.6.  

Graf 2.6.6: Měrná časová náročnost apretace odlitků z LLG 

 

V prvním přiblížení je patrné, že vývoj měrné ČN má tendenci s rostoucí hrubou hmotností 

odlitku klesat. Pro ověření této hypotézy je však nutno detailněji prošetřit hodnoty 

vykázaných měrných ČN jednotlivých odlitků z hlediska zaměření na jednotlivé výrobní fáze 

apretace. Jedním z námětů by mohlo být prověření přírůstků hrubých hmotností odlitků. 

Například porovnání odlitků s hrubou hmotností 0,089 t a 0,084 t s odlitky s hrubou 

hmotností 4,64 t a 27,9 t, vykazuje výrazně vyšší hodnotu měrné ČN u menšího nárůstu 

 
13

 V grafu 2.6.5. dochází vzhledem k širokému intervalu EN k překrytí hodnot tohoto ukazatele u odlitků 

s hrubou hmotností v rozmezí 0,084 t – 0,878 t v intervalu 10 kWh/odlitek – 242 kWh/odlitek. 
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hmotnosti ve srovnání s větším rozdílem hrubých hmotností. Přírůstek hrubé hmotnosti první 

skupiny odlitků činil 0,005 t a navýšil měrnou ČN o 511 min/t. Přírůstek hrubé hmotnosti 

druhé skupiny odlitků (23 t) činil pouze 98 min/t. To jisté dokumentuje porovnání další 

skupiny odlitků s hrubou hmotností 0,141 t a 0,136 t. Tyto odlitky vykazují stejný rozdíl 

hrubých hmotností (0,005 t) jako v případě první skupiny odlitků. Přírůstek hrubé hmotnosti 

byl roven 97 min/t.  

2.6.5 Shrnutí vyhodnocení náročností apretace u litinových odlitků 

Hodnocení výběrového souboru odlitků z LLG naznačuje některé možnosti a tendence. 

V prvním přiblížení se jeví klesající závislost měrných NVN na hrubé hmotnosti odlitku  

do jisté míry významná. Stejně tak měrná MN na tunu hrubé hmotnosti odlitku vykazuje 

klesající tendenci (mocninnou). Tyto tendence však nejsou plně prokázány. NVN jsou tvořeny 

položkami materiálových a zpracovacích nákladů. Je třeba je tedy hodnotit v širších 

souvislostech.  

Dále měrná EN v závislosti na hrubé hmotnosti odlitku nevykazuje žádnou závislost. Naopak 

EN na hrubé hmotnosti odlitku ukazuje téměř závislost, kde hodnota koeficientu 

determinace
14

 (R
2
) je rovna 0,996. To vše naznačuje, že je potřeba se touto problematikou 

dále zabývat.  

Měrná ČN odlitku snad s rostoucí hrubou hmotností klesá. Prakticky však je nutno ještě 

posuzovat dopady tvarové složitosti odlitku. Neboť i relativně „malý“ odlitek s nízkou hrubou 

hmotností, může být z hlediska času náročnější na opracování.  

2.7 Návrh dalšího postupu  

Předložená diplomová práce naznačila možné výstupy a výsledky. Dále je nezbytné,  

v prvé řadě, rozšířit počet zkoumaných odlitků. Druhou oblastí šetření je třeba zaměřit  

na dílčí výrobní fáze. Například porovnat operace tryskání u různých odlitků z oceli a litiny. 

Bude vhodné „jít“ též na dílčí výrobní fáze, kupříkladu manipulace, úkony svařování.  

 
14

 Koeficient determinace udává, jaký podíl rozptylu v porovnání závislé proměnné se podařilo regresí vysvětlit. 

Čím vyšší je hodnota koeficientu determinace, tím je závislost těsnější. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce vychází z PROJEKTU XII [1], který se věnoval nákladovému posouzení 

závěrečné fáze výroby odlitků – apretace. Cílem projektu bylo sestavení nákladového modelu 

výrobní fáze apretace. Vývoji metodiky se věnovalo pět sléváren. 

Cílem diplomové práce bylo stanovení dalších náročností (materiálová, energetická a časová), 

které posuzují výrobu vybraných odlitků z jiných úhlů. Dále bylo úkolem provést úvodní 

posouzení všech získaných náročností apretace. Nezbytným krokem byl také návrh dalšího 

postupu řešení.  

Metodicky se proces výroby odlitků rozděluje na hlavní výrobní fáze: výroba tekutého kovu, 

příprava formovacích hmot, výroba forem a apretace odlitků. Jednotlivé náročnosti by měly 

postihovat všechny tyto výrobní fáze. Cíl diplomové práce byl zaměřen pouze na závěrečnou 

fázi výroby odlitků  - apretaci. 

Diplomová práce se v úvodu věnuje posouzení teoretických východisek zaměřených  

na nákladovost (členění nákladů, neúplné vlastní náklady). Dále byly zevrubně posouzeny 

hlavní technologické postupy apretace odlitků. Apretace je definována počátkem ukončení 

vybíjení odlitku z formy a končí převozem odlitku na sklad k expedici.  

Následně jsou definovány posuzované náročnosti (nákladová, materiálová, energetická, 

časová). První z nich, nákladová náročnost je převzata z PROJEKTU XII [1]. Materiálová 

náročnost je definována jako souhrn všech materiálových položek, k jejichž spotřebě došlo  

v jednotlivých výrobních fázích apretace odlitků. Energetická náročnost představuje souhrn 

(spotřebu) všech energií vynaložených při apretaci odlitků. V daném případě však do ní 

záměrně nezapočítáváme další energie, tak zvaně skryté. Kupříkladu na výrobu zavařovacích 

elektrod apod. Náročnost časová je dána součtem všech dob práce pracovníků apretace 

v jednotlivých fázích výrobního procesu. Náročnost apretace odlitku je počítána pro každou 

výrobní fázi apretace odlitků (A – J).  

Práce končí návrhem dalšího postupu. Doporučuje se v oblasti počtu sledovaných odlitků  

a porovnávání čtyř náročností pro jednotlivé odlitky posuzovat dílčí výrobní fáze separátně.  

Do sledování byly zařazeny odlitky z oceli a litiny s lupínkovým grafitem. Pro odlitky z oceli 

se pracovalo se souborem 10 odlitků ze tří sléváren (odlitky O.1 – O.10 s hrubou hmotností 

od 805 kg do 1538 kg). Dále odlitky z litiny s lupínkovým grafitem, kde bylo do sledovaného 

souboru zařazeno 10 odlitků ze tří sléváren (odlitky O.11 – O.20 s hrubou hmotností  
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od 84 kg – 27900 kg). Pro vlastní hodnocení bylo důležité posuzovat odlitky nejen dle druhu 

materiálu, ale také podle toho, zda „prošly“ srovnatelnými výrobními fázemi.  

Pro všech 20 odlitků, které byly předmětem posuzování, byly provedeny výpočty náročností, 

postupem v diplomové práci uvedeným. Došlo se k těmto hlavním zjištěním.  

U odlitků z oceli byly provedeny výpočty a posouzení náročností zvlášť pro odlitky O.1 – O.5 

a odlitky O.6 – O.10. První soubor odlitků v rámci posuzování komplexně „prošla“ všemi 

výrobními dílčími výrobními fázemi apretace (A – J). Došlo se k těmto výsledkům. Měrné 

neúplné vlastní náklady apretace vykázaní na tunu hrubé hmotnosti odlitku se pohybují  

od 3560 Kč/t do 9751 Kč/t. Měrná materiálová náročnost vyjádřená v kilogramech  

se pohybuje v intervalu od 10 kg/t do 56 kg/t. Naproti tomu materiálová náročnost v Kč 

v rozmezí od 169 Kč/t do 2375 Kč/t. Vykázaná měrná energetická náročnost dosahuje hodnot 

v intervalu od 64 kWh/t do 16842 kWh/t. Časová náročnost vztažená na 1 t hrubé hmotnosti 

odlitku se u souboru odlitků O.1 – O.5 pohybuje od 225 min/t do 1720 min/t.  

Druhá skupina odlitků O.6 – O.10 „prošla“ výrobní fází A, fázemi E – J. Nebyla u nich 

sledována výrobní fáze B, C a D. Vykázané měrné neúplné vlastní náklady se zde pohybují od 

1865 Kč/t do 8471 Kč/t. Hodnoty měrné materiálové náročnosti stanovené v kilogramech 

vykázané na 1 t hrubé hmotnosti odlitku se pohybují od 4 kg/t do 16 kg/t. Měrná materiálová 

náročnost stanovená v Kč od 229 Kč/t 628 Kč/t. Měrná energetická náročnost se zde pohybuje 

v rozmezí 32 kWh/t do 127 kWh/t. Časová náročnost odlitků O.6 – O.10 se pohybuje 

v intervalu od 512 min/t do 1467 min/t.  

Hodnocení posuzovaných náročnosti uvedených 10 odlitků je do značné míry problémové, 

poněvadž zde mimo hmotnost do značné míry působí ještě vliv jejich tvaru. A navíc počet 

odlitků je nízký. Nicméně některé závěry jdou do jisté míry naznačit. 

Shrnutím výsledků komplexních skupin odlitků O.1 – O.5 a O.6 – O.10 lze komentovat 

překrytí měrných neúplných nákladů první skupiny i druhé skupiny, kde se provádělo více 

operací. Měrná nákladová náročnost se u nich překrývá v pásmu 3560 Kč – 8471 Kč. Stejná 

situace nastává i při porovnání ukazatele měrné materiálové náročnosti v Kč. U odlitků obou 

souborů je patrné překrytí tohoto ukazatele v intervalu 220 Kč – 628 Kč. V případě ukazatele 

měrné ČN se hodnoty překrývají v pásmu 512 min/t – 1467 min/t. Dalším možným podnětem 

by mohlo být zaměření množství slévárenských vad. 

U odlitků z litiny s lupínkovým grafitem byla ve všech slévárnách zapojených do sledování 

provedena jejich komplexní apretace. Měrná nákladovost se u těchto odlitků pohybovala od 
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1207 Kč/t do 6205 Kč/t. Měrná materiálová náročnost se pohybovala v intervalu od 3 kg/t  

do 6496 kg/t. Měrná materiálová náročnost v Kč vykázaná na tunu hrubé hmotnosti odlitku 

nabývala hodnot od 66 Kč/t do 2778 Kč/t. Ukazatel energetické náročnosti se pohyboval 

v pásmu 124 kWh/t až 402 kWh/t. Měrná časová náročnost dosahovala hodnot od 233 min/t 

do 1500 min/t. 

Hodnocení výběrového souboru odlitků z litiny s lupínkovým grafitem naznačuje některé 

možnosti a tendence. Jeví se do jisté míry významná klesající závislost měrných neúplných 

vlastních nákladů na hrubé hmotnosti odlitku. Stejně tak měrná materiálová náročnost 

vykazuje klesající tendenci (mocninnou). Energetická náročnost vykázaná na odlitek ukazuje 

téměř závislost, kde hodnota koeficientu determinace je rovna 0,996.  

Uvedená interpretace je doslova úvodní. Je potřeba v dalším řešení pokračovat. Doporučuje se 

v oblasti počtu sledovaných odlitků a porovnávání čtyř náročností pro jednotlivé posuzovat 

dílčí výrobní fáze separátně. Prokázalo se, že pohled na dalších náročností (materiálová, 

energetická a časová) je velice důležité a je potřeba tento pohled dále rozvíjet.  

Předložená diplomová práce naznačila možné výstupy a výsledky. Je nezbytné, v prvé řadě, 

rozšířit počet zkoumaných odlitků. Druhou oblastí šetření je třeba zaměřit na dílčí výrobní 

fáze. Například porovnat operace tryskání u různých odlitků z oceli a litiny. Bude vhodné 

„jít“ též na dílčí výrobní fáze, kupříkladu manipulace, úkony svařování. 
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