
 

                 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

                                     Hornicko geologická fakulta 

                              Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

 

 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

AUTOMATIZACE LOGISTICKÝCH PROCESŮ S VYUŽITÍM 

RFID TECHNOLOGIE 

 

 

 

Doktorand:   Ing. Petra Fuchsíková 

Školitel:  doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo 

Studijní obor:  Automatizace technologických procesů 

   3902V010 

 

V Ostravě dne: 31. 5. 2012 



 

Anotace 

Stále více se začínají aplikovat technologie automatické identifikace, které umožňují 

prokázání technologických postupů a dodržování norem v různých výrobách. Výhodou 

RFID technologie oproti jiným možnostem identifikace je fakt, že není nutná přímá 

viditelnost při čtení, zajímavá je také možnost čtení více RFID tagů najednou. Další 

výhodou RFID tagů je možnost odolat větší teplotě, vlhkosti a vlivům okolního prostředí 

obecně. Pro potravinářský průmysl má také velký význam dodržování hygienických 

norem.  

Disertační práce se zabývá výzkumem a návrhem využití automatické identifikace 

položek na bázi RFID technologie v rámci logisticko-výrobního procesu závodu 

společnosti Nestlé. V rámci výzkumu je také pozornost zaměřena na možnosti aplikování 

vhodných HF a UHF RFID tagů pro potřeby automatické identifikace originálních 

potravinářských forem. Na základě provedeného testování bude následně vybrán vhodný 

RFID tag, který bude splňovat konkrétní zadané požadavky pro potřeby automatické 

identifikace forem ve speciálních provozních podmínkách. 

První fází návrhu řešení automatické identifikace na bázi RFID technologie je volba 

vhodné pracovní frekvence. Z této volby vyplývá celá řada dalších omezení, jako 

například dosah čtecího zařízení, rychlost čtení a zapisování, použitelnost v různém 

prostředí a další.  

 

Klíčová slova: automatická identifikace, RFID technologie, HF a UHF, 

potravinářské formy, logistika 

 

  



 

Annotation 

The technologies of automatic identification are beginning to apply more and more. 

They allow proving technological processes and observing the rules in various 

productions. The advantage of RFID technology is the fact that there is not necessary 

direct visibility for reading; it is also interesting to read multiple RFID tags simultaneously 

compared to other possibilities of identification. Another advantage of RFID tags is the 

ability to withstand higher temperatures, humidity and environmental effects in general. It 

has the big meaning to observe hygienic regulations in food industry. 

Dissertation deals with research and design of automatic identification using based on 

RFID technology in logistic-production process in Nestlé company. The attention is 

focused on applying of suitable HF and UHF RFID tags for needs of automatic 

identification of the original food moulds. Suitable RFID tag will be chosen based on the 

testing. It will have to meet the specified requirements for automatic identification needs of 

moulds which are used in specific operating conditions. 

Selection of the appropriate frequency is one of the most important and the first design 

phases of automatic identification solutions based on RFID technology. A number of other 

restrictions follow from this choice, such as reader range, speed of reading and writing, 

applicability in different environments and more. 

Keywords: automatic identification, RFID technology, HF and UHF, food moulds, 

logistics 

 

  



 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že jsem celou disertační práci vypracovala samostatně, podle 

pokynů školitele, s použitím uvedené literatury, v souladu se směrnicí děkana  

č. HGF_SME_10_001/2009 disertační práce a autoreferát a v souladu se 

Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních programech 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.  

V souladu s §47a zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně  

a doplnění dalších zákonů souhlasím s publikováním textu své práce na webové 

stránce HGF VŠB-TU Ostrava. 

 

V Ostravě – Porubě dne: 31. 5. 2012      

                            

                                                                            …………………………………… 

             Ing. Petra Fuchsíková 

      

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému školiteli doc. Dr. Ing. Vladimíru 

Kebovi za odbornou pomoc a vedení během řešení disertační práce. 

Velké díky patří Ing. Pavlu Stašovi, za jeho podporu, ochotu a vstřícnost. 

Taktéž bych ráda poděkovala dalším pracovníkům VŠB-Technické univerzity 

Ostrava za cenné rady a odborné připomínky v průběhu tvorby disertační práce. 

Chtěla bych také poděkovat panu Ing. Michalovi Gašparínovi ze společnosti 

Nestlé, který svolil k realizaci projektu v závodě Zora Olomouc. 

Cením si také velké pomoci zaměstnanců závodu Zora Olomouc, zejména 

paní Pavlíny Romsy a pana Ing. Jiřího Koláře, kteří mi vždy vyšli vstříc a v případě 

jakékoliv potřeby konzultace byli nakloněni k pomoci. 

Nemalé díky za důvěru patří pak také Ing. Pavle Cihlářové ze společnosti GS1 

Czech Republic, která stála u zrodu myšlenky na realizaci projektu a řešení svěřila 

mé osobě. 

Nakonec bych ráda poděkovala okruhu mých nejbližších, velmi děkuji za 

pečlivé přečtení a připomínky k disertační práci Michalu Tomkovi, jeho matičce 

Ludmile Tomkové a v neposlední řadě mé babičce, která procházela jak 

bakalářskou práci, diplomovou, tak nyní i disertační.  

Ing. Petra Fuchsíková 



6 
2012 

Obsah 

Anotace ............................................................................................................................................. 1 

Prohlášení......................................................................................................................................... 3 

Poděkování....................................................................................................................................... 4 

1 Úvod do problematiky ............................................................................................................. 9 

2 Cíle disertační práce ............................................................................................................. 10 

2.1 Dílčí cíle disertační práce .................................................................................................. 11 

3 Současný stav automatizace logistických procesů .......................................................... 12 

3.1 V České republice ............................................................................................................... 12 

3.2 V zahraničí – případové studie ......................................................................................... 12 

3.2.1 Container Centralen .................................................................................................... 12 

3.2.2 University of Bremen ................................................................................................... 13 

3.2.3 New Belgium Brewing – RFID Keg Tracking .......................................................... 14 

3.2.4 Nortura – přepravní obaly při zpracování masa ..................................................... 15 

3.2.5 Winkler und Dünnebier ............................................................................................... 15 

3.3 Shrnutí .................................................................................................................................. 16 

4 Automatická identifikace v logistickém řetězci .................................................................. 18 

4.1 Popis RFID technologie ..................................................................................................... 18 

4.2 Čárové kódy......................................................................................................................... 20 

4.3 Problémy vyskytující se v logistickém řetězci................................................................. 22 

4.4 Simulace pohybu forem v laboratorních podmínkách s využitím RFID technologie 23 

4.5 Traceabilita .......................................................................................................................... 25 

4.6 Význam RFID technologie v logistickém řetězci ............................................................ 26 

5 Analýza technologického procesu potravinářské výroby ................................................ 27 

5.1 Úvodní analýza prostředí výroby čokoládových produktů ............................................ 27 

5.2 Podrobná analýza výrobního procesu ............................................................................. 31 

Cyklus forem pro výrobu čokoládových produktů............................................................. 32 

Proces výroby čokoládových výrobků ................................................................................ 33 

5.3 Popis komponent výrobního procesu .............................................................................. 37 

5.3.1 Forma na výrobu čokoládových výrobků ................................................................. 37 

5.3.2 Čokoládová hmota, čokoládové výrobky ................................................................. 38 

5.3.3 RFID tag na formě ....................................................................................................... 40 



7 
2012 

6 Specifikace podmínek pro testování .................................................................................. 42 

6.1 Příprava vzorků ................................................................................................................... 42 

6.2 Počet měření ....................................................................................................................... 43 

6.3 Umístění RFID tagu ............................................................................................................ 43 

6.4 Popis RFID brány ............................................................................................................... 43 

7 Návrh vhodné frekvence pro automatickou identifikaci v potravinářském výrobním 

procesu ........................................................................................................................................... 47 

7.1 Testování tagu na HF a UHF frekvenci ........................................................................... 50 

7.1.1 Měření na HF frekvenci .............................................................................................. 50 

7.1.2 Měření na UHF frekvenci ........................................................................................... 53 

7.2 Zhodnocení výsledků testování tagů v HF a UHF pásmu ............................................ 54 

7.3 Výběr komponent RFID technologie v pásmu HF ......................................................... 55 

7.3.1 EM Microelectronic ...................................................................................................... 56 

7.3.2 Siemens ........................................................................................................................ 58 

7.3.3 Turck .............................................................................................................................. 60 

7.3.4 Výsledky testování hardwaru ..................................................................................... 62 

8 Měření RFID technologie v laboratorních  a provozních podmínkách .......................... 65 

8.1 Umístění HF tagu na formě ............................................................................................... 65 

8.2 Popis speciálně vyrobených forem .................................................................................. 68 

8.3.1 Zjištění maximální čtecí vzdálenosti ......................................................................... 70 

8.5.2 Testování na mycí lince .............................................................................................. 92 

8.5.3 Kontrolní místo ............................................................................................................. 97 

9 Vlastnosti technologických procesů .................................................................................... 99 

9.1 Analýza vlastností suroviny ............................................................................................... 99 

9.2 Teoretický rozbor procesů předehřívání a chlazení .................................................... 102 

9.2.1 Proces předehřívání .................................................................................................. 105 

9.2.2 Proces chlazení ......................................................................................................... 112 

9.5 Využití informací z technologických procesů ................................................................ 117 

10 Finanční náklady na projekt RFID ................................................................................ 121 

10.1 Jednotlivé finanční náklady do RFID technologie ..................................................... 121 

10.2 Specifikace nákladů a výnosů ...................................................................................... 123 

10.3 Analýza návratnosti investic.......................................................................................... 126 

11 Závěr ................................................................................................................................. 128 



8 
2012 

Zdroje ............................................................................................................................................ 131 

Seznam obrázků .......................................................................................................................... 134 

Seznam tabulek ........................................................................................................................... 137 

Seznam grafů ............................................................................................................................... 138 

Seznam příloh .............................................................................................................................. 139 

Seznam symbolů, zkratek a značek ......................................................................................... 140 

Seznam publikační činnosti ....................................................................................................... 142 



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

9 
2012 

1 Úvod do problematiky 

Logistické procesy ve výrobních a odběratelsko-dodavatelských řetězcích jsou 

doprovázeny manipulací jednotlivých kusů komponent/produktů, či zboží mezi 

jednotlivými uzly řetězců. Jednotlivé položky musí být nějakým způsobem 

označovány, vybaveny identifikátory tak, aby bylo zřejmé, o jaký druh 

komponenty/produktu či zboží se jedná. 

V současné době je většina logistických položek označována tištěnou 

informací na etiketě s čárovými kódy. Lze se však setkat také se situací, že dílčí 

logistické jednotky v logistickém řetězci nejsou označeny vůbec. 

Nicméně některé firmy jsou v rámci efektivnějšího logistického procesu  

a návaznosti na logistické řetězce tlačeny k zavedení identifikace svých produktů 

pomocí prostředků automatické identifikace. Jedna z takovýchto technologií je 

známá pod zkratkou RFID (Radio Frequency IDentification). RFID technologie 

může být po zavedení aplikována na celý logistický řetězec, který pokrývá 

logistické procesy od výrobce přes dopravce až po odběratele. Způsob 

automatické identifikace prostřednictví RFID v rámci samotného výrobního 

procesu je více či méně ojedinělý, a právě tuto technologii by společnost Nestlé 

ráda využila v ČR při výrobě svých produktů. 

Výrobní aktivity Nestlé v ČR jsou zaměřeny na výrobu čokoládových  

a nečokoládových cukrovinek. Tabulkové čokolády, čokoládové tyčinky, dezerty  

a další čokoládové speciality se vyrábí v závodě Zora v Olomouci. Jedná se  

o nejvýznamnějšího výrobce a exportéra ve své kategorii v ČR. Společnost Nestlé 

se rozhodla pro pilotní projekt zavedení RFID technologie do výroby svých 

čokoládových výrobků. Vzhledem k tomu, že v závodě Zora v Olomouci se  

v současné chvíli buduje nová linka pro výrobu čokoládových výrobků, dospělo se 

k závěru, že by bylo více než vhodné implementovat tuto novou technologii právě 

teď, dokud ještě není výroba spuštěna na plný provoz. Během přípravy projektu 

byla pozornost zaměřena na celou výrobu cukrovinek, přičemž byla specifikována 

místa, kde by bylo nejlepší použít RFID technologii v rámci výrobního procesu.   
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2 Cíle disertační práce 

Výrobní procesy jsou obecně velmi komplikovanou sekvenční kooperativní 

činností, při které dochází k pohybu a transformaci materiálů, komponent, 

součástí, nástrojů, energie, apod. V době, kdy se výrobní podniky snaží zefektivnit 

výrobu, zvýšit tržby a snížit riziko případných chyb, je nutné hledat relativně nové 

automatizační technologie a jejich aplikaci do oblastí, kde zatím nejsou ve velké 

míře využívány, přičemž vykazují vysokou přidanou hodnotu. 

RFID technologie automatické identifikace je v logistických řetězcích v dnešní 

době již využívána, nicméně v rámci zefektivnění kvality výroby není její potenciál 

dosud plně využit. 

Hlavním přínosem disertační práce je navrhnout a aplikovat technologii 

automatické identifikace na bázi rádio-frekvenčních vln pro samotný 

logistický řetězec potravinářského výrobního procesu s aplikací 

v podmínkách společnosti NESTLE. 

Hlavní cíl disertační práce je ve zvýšení stupně automatizace logistického 

procesu výrobního cyklu, díky čemuž lze předpokládat, že bude dosaženo 

jednoznačné identifikace jednotlivých forem a navíc by nemělo docházet 

k nežádoucí záměně výrobních forem, a tím pádem k prostojům linky při zvolení 

nesprávné formy k danému programu výroby.  

Další výhodou zavedení RFID technologie do potravinářského výrobního 

procesu je možnost prokázání expirace životnosti plastových forem, které jsou 

v oběhu, neboť i ty mají svou provozní životnost.  

Každá forma musí být také v pravidelných časových intervalech daných 

hygienickými normami očištěna. Bez zavedení automatické identifikace pomocí 

RFID technologie na mycí lince je prakticky nezjistitelné, kdy která forma mycí 

linkou prošla. Díky aplikaci RFID technologie do výrobního procesu lze zajistit 

evidenci a kontrolu, zda jsou formy pravidelně čištěny. V opačném případě je 

možné takovéto formy stáhnout z oběhu a vynutit jejich čištění. 
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2.1 Dílčí cíle disertační práce 

Navrhovaný způsob řešení dané problematiky s využitím technologie 

automatické identifikace na bázi RFID je značně komplikovaný. V rámci tvorby 

disertační práce je nutné zpracovat následující dílčí úlohy: 

1. Provedení analýzy a zhodnocení současného stavu. 

2. Analýza a popis výrobního procesu, na který se bude aplikovat RFID 

technologie. 

3. Návrh rozmístění RFID technologie v rámci logistiky výrobního procesu. 

4. Popis a specifikace použité technologie. 

5. Analýza návrhu řešení dané problematiky. 

6. Vytvoření zjednodušené výrobní linky v rámci možností laboratoře, pilotní 

laboratorní ověření. 

7. Specifikace a výběr nejvhodnějšího tagu pro specifický výrobní proces na 

základě testování. 

8. Interpretace získaných výsledků v rámci ROI. 

9. Zhodnocení výsledků a doporučení pro zavedení RFID technologie do 

plného provozu. 
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3 Současný stav automatizace logistických procesů 

Současný stav použití RFID technologie je popsán v této kapitole. Je zřejmé, 

že v České republice není využití automatické identifikace v rámci přepravních 

obalů v závodě tak rozšířené jako ve světě.  

3.1 V České republice 

Aktuální situace mnoha podniků v České republice, které používají vratné 

obaly, je ve využití čárových kódů pro identifikaci těchto obalů a to ještě v tom 

lepším případě. Ve výrobě, zvláště pak v potravinářství, se používá mnoho 

přepravních obalů, ve kterých je daný polotovar převážen mezi jednotlivými 

výrobami podle technologického výrobního procesu. Často se stává, že v podniku 

dochází k nedostatku určitého druhu přepravních obalů a nastává problém, kde se 

dané kusy nacházejí. V případě, že by byla ve sledovaném podniku zavedena 

RFID technologie k identifikaci vratných obalů, nejenom že by se dalo zjistit, kde 

se daný přepravní obal nachází, ale dal by se zjistit celý životní cyklus konkrétního 

kusu.   

3.2 V zahraničí – případové studie 

3.2.1 Container Centralen  

Společnost Container Centralen (CC) 

[4], která zprostředkovává přepravní 

regály a kontejnery, zejména pro 

přepravu květin, použila RFID 

technologii pro jejich identifikaci. Mezi 

hlavní problémy, kterým chce společnost 

zavedením RFID technologie čelit, patří 

určení autentičnosti přepravních regálů, 

zvýšení kontroly o rozdistribuovaných 

 

Obrázek 1 Přepravní kontejner pro květiny 

s RFID [22] 
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regálech a skladových zásobách a v neposlední řadě i snížení provozních 

nákladů. CC disponuje více než 3,5 mil. přepravních regálů, kdy pro jejich 

identifikaci používá Gen 2 RFID tagy s EPC kódy. Společnost vybudovala ve 

spolupráci se společností IBM masivní infrastrukturu, kde spadají ruční  

i stacionární čtecí zařízení a SW pro zpracování dat. Projekt je v ostrém provozu 

od roku 2010. 

3.2.2 University of Bremen  

Případová studie University of Bremen [5] se zabývala využitím RFID 

technologie v automobilovém průmyslu za účelem zvýšení efektivity výrobních  

a logistických procesů. Část studie, zaměřená na přepravní kontejnery, určené pro 

přepravu součástek mapuje logistický proces složený z těchto kroků: Výroba 

součástek u dodavatele, naložení součástek do přepravního kontejneru, transport 

naloženého kontejneru k výrobci, vyložení přepravního kontejneru, transport 

přepravního kontejneru zpět k dodavateli. RFID technologie je v tomto procesu 

použita jednak pro identifikaci přepravovaných součástek, tak i pro identifikaci 

přepravních kontejnerů. RFID tag je v procesu čten v těchto krocích: při dokončení 

 

Obrázek 2 Automobilový průmysl se zabudovaným RFID[5] 
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výroby součástky, uložení do skladu, vyskladnění, resp. naložení na přepravní 

kontejner, příjem přepravního kontejneru, identifikace přijatých součástek, vrácení 

přepravního kontejneru zpět dodavateli, příjem vráceného kontejneru 

dodavatelem. 

3.2.3 New Belgium Brewing – RFID Keg Tracking  

Belgický pivovar New Belgium 

Brewing [6], čelil problémům s tokem 

pivních sudů v pivním logistickém 

řetězci. Pivovar se zaměřil zejména na 

ztrátovost pivních sudů v řetězci, 

zefektivnění doby vracení pivních sudů, 

zefektivnění povědomí o skladových 

zásobách a efektivnější cílení 

distribuovaných sudů mezi zákazníky. 

Pivovar se rozhodl využít RFID 

technologii pro identifikaci jednotlivých sudů, tato technologie byla shledána jako 

mnohem efektivnější a bytelnější než klasická identifikace pomocí čárových kódů. 

New Belgium Brewing zrealizoval pilotní projekt, kdy označil 10,000 pivních 

sudů a využíval stacionární čtečky při výstupu z plnící linky k určení co 

nejpřesnějšího počtu sudů, typu piva a destinace, pro kterou je pivní sud určen. 

 

Obrázek 3 RFID Brána čtecí[6] 

 

Obrázek 4 RFID anténa[6] 

 

Obrázek 5 RFID Tag na pivním sudu[6] 
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Projekt byl realizován ve spolupráci se společností Fluensee a jejich řešením 

AssetTrack RFID Keg Management. 

3.2.4 Nortura – přepravní obaly při zpracování masa  

Společnost Nortura [7], jako jeden z největších zpracovatelů a dodavatelů 

masa ve skandinávských zemích, zrealizovala případovou studii pro využití RFID 

technologie při výrobě a zpracování masa. V rámci studie byly uvažovány 

přepravní obaly, pro jejichž identifikaci by byla využita RFID technologie a jejichž 

přidaná hodnota by byla zejména v automatizaci celého životního cyklu 

přepravního obalu, tj. zmrazování, přeprava, čištění apod., dále pak aktuální 

povědomí o obalech při kumulativní přepravě, povědomí o teplotních změnách  

a v neposlední řadě pak cílení dodávky přepravních obalů při jejich aktuální 

potřebě. 

 
 

Obrázek 6 Přepravky opatřené RFID tagem 
projíždějící čtecí branou[7] 

 
 

Obrázek 7 Přepravka na maso se zabudovaným 
RFID tagem[7] 

 

3.2.5 Winkler und Dünnebier  

Společnost Winkler und Dünnebier (WDS) [8], která se zabývá výrobou 

plnících linek pro výrobu čokolád, realizovala ve spolupráci se společností Turck 

pilotní projekt zavedení RFID na těchto plnících linkách. RFID se zde používá 

zejména pro identifikaci plnících forem, a to hned v několika případech, jako 

prevence proti vložení špatného typu formy do plnící linky, k identifikaci špatně 

naplněných forem, k identifikaci problémových, či poškozených forem, 
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k identifikaci četnosti použití forem, k indikaci čištění forem a k celkové vyšší 

efektivitě a vysledovatelnosti kompletního plnícího procesu. 

3.3 Shrnutí 

V této kapitole je prezentováno využití RFID technologie v rámci 

vnitropodnikových procesů mnoha podniků. Jak lze vidět, tak velké zahraniční 

společnosti si již uvědomují přínosy RFID technologie a z jasných důvodů již tuto 

technologii využívají. 

Automatická identifikace RFID je nástrojem, který pomáhá společnostem lépe 

řídit jejich dodavatelské řetězce, zvýšit kvalitu jejich služeb a následně zvýšit zisky 

a snížit náklady. Dle případových studií přínos aplikace RFID technologie pro 

logistiku v podniku znamená: 

- hladší chod podnikových prostředků – je zde možnost mít přehled, kde 

se co nachází dle toho, co je označeno RFID technologií 

- zvýšená propustnost a produktivita 

- snížení nákladů, což vede k lepším cenám oproti konkurenci 

- kratší objednávkový cyklus a rychlejší doprava 

- lepší způsob řízení zásob 

 
 

Obrázek 8 Linka se zabudovanou RFID 
technologií[8] 

 
 

Obrázek 9 Formy se zabudovaným RFID 
tagem[8] 
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- snížení nákladů díky snížení počtu zaměstnanců potřebných pro 

sledování a řízení zásob v daném podniku 

- zvýšení příjmů / vyšší zisky 

- lepší služby zákazníkům  
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4 Automatická identifikace v logistickém řetězci 

V této kapitole se zaměříme na vysvětlení automatické identifikace – RFID 

technologie, popíšeme podrobněji její komponenty a porovnáme ji s čárovými 

kódy, které jsou bohužel zatím stále levnější než tato bezkontaktní technologie. 

Dále se zaměříme na logistický řetězec, kde máme zájem použít tuto 

automatickou identifikaci a popíšeme v této souvislosti termín traceabilita. Na 

konci této kapitoly popíšeme význam RFID technologie v logistickém řetězci, který 

pro nás představuje prostředí závodu Zora Olomouc.  

4.1 Popis RFID technologie 

RFID [3] – jedná se o zkratku pro Radio Frekvenční IDentifikaci (Radio 

Frequency IDentification). Základem je využití rádiových vln, díky kterým můžeme 

číst bezkontaktně a bezdrátově informace uložené na RFID čipu. RFID 

technologie se skládá ze čtyř částí: 

a) RFID tag – jedná se o čip spojený s anténou, která může být různě 

tvarovaná, díky níž komunikuje tag se snímačem.  

RFID tagy se rozdělují na aktivní, pasivní a semi-pasivní (semi-aktivní). 

Základní rozdíl mezi aktivním a pasivním tagem je v tom, že pasivní tag nemá 

baterii a musí být nabit signálem antény – převádí pulsy na napájení a vysílá 

odpověď, kdežto aktivní RFID tag přijímá i vysílá data sám o sobě bez 

předchozího nabití. Pasivní RFID tag lze vidět na 

obrázku 10 a 11.  

Jsou zde rozdílné velikosti tagu a taktéž si můžeme 

povšimnout rozdílných tvarů antén.  

 
Obrázek 10 RFID tag [15] 



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

19 
2012 

 

Obrázek 11 Rozměry RFID tagu[14] 

Existují různé způsoby provedení RFID tagu: 

RFID smart label – Jedná se o RFID tag, který je ve formě nálepky, na jejíž 

nelepivou stranu můžeme napsat i další informace jako např. čárový kód a jiné 

potřebné informace o výrobku.  

RFID karta – často používaná ve velkých podnicích, RFID čip s anténou je 

umístěn v plastové kartě, která může majiteli dovolit např. otevírat dveře, 

docházkové systémy, apod. Často se jedná o kontaktní RFID systém. Také se 

může jednat o klíčenku, díky které např. otevřeme garážová vrata apod.  

RFID náramky – ve světě se často používají ve formě náramků pro označení 

pacientů v nemocnicích místo původního plastového pásku, kde je zaznamenáno 

lihovým fixem jméno pacienta a identifikační číslo.  

RFID Inlay – jedná se o zabudování RFID tagu přímo do materiálu produktu, 

díky kterému se stává RFID tag součást balení.  

b) Anténa – většinou pro čtení RFID tagu používáme více antén, ty by měly 

fungovat v režimu vzájemného střídání ve čtení RFID tagu tak, aby byla 

zajištěna shodná činnost všech antén. Antény bývají většinou kruhově 

polarizovány, aby bylo zajištěno přečtení co největšího počtu RFID tagů.  
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Obrázek 12 RFID anténa [14] 

c) Čtecí zařízení – jedná se o elektronické zařízení, které zprostředkovává 

komunikaci s RFID tagy. Prostřednictvím antény vysílá rádiové signály 

aktivující čip a provádí zápis a čtení uložených informací na RFID tagu. 

Čtecí zařízení jsou dostupná v širokém spektru tvarů a velikostí. Mohou mít 

fixní podobu např. RFID brána, která je instalována ve dveřním rámu, nebo 

mobilní ve formě datového terminálu / snímače. 

d) RFID Middleware – speciální typ softwaru, který umožňuje komunikaci 

mezi různými typy softwaru, které jsou od různých výrobců, běží na různých 

platformách apod. Middleware je ve své podstatě lepidlo, které drží všechny 

systémy pohromadě. RFID Middleware se používá pro sběr a filtrování dat 

z okolních systémů. Jedná se o software, kde jsou nasbíraná data 

zpracována, transformována do příslušných datových formátů a předána 

dalším informačním systémům.   

4.2 Čárové kódy 

Jedná se o sérii vertikálních černých a bílých pruhů, rozdílné šířky, které jsou 

rozkódovatelné pomocí čtecího zařízení. Čárové kódy jsou založeny na opticko-

elektronické technologii, kdy paprsek je odrážen od čárového kódu, který je díky  
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skeneru poté načten. Z čehož vyplývá, že 

paprsek světla je nosičem dat a je zde nutná 

přímá viditelnost čárového kódu. V rámci 

čtecího procesu tak musí být bezpodmínečně 

zajištěna přímá viditelnost kódu a ten nesmí 

být ani nijak poškozen.  

Čárové kódy mohou nést pouze limitované množství dat. Jakýmsi navýšením 

čárových kódů je datametrix, který má možnost 

nést daleko větší množství informací, ovšem jeho 

vývoj je zatím v začátcích a jeho použití není tak 

časté. Kromě většího množství nesených dat je 

druhým velkým benefitem velikost. Je několikrát 

menší než čárový kód, a proto je možné jej použít 

např. na plato od léků nebo na žvýkačky. Většinou 

se datamatrixy využívají pro označování PC 

komponent, jako jsou procesory, sběrnice, aj.  

Symbol může ve své maximální velikosti uložit až 2335 alfanumerických nebo 

3116 numerických znaků. 

Další nevýhodou čárových kódů je jejich nepřepisovatelnost. Vytištěný kód se 

nedá použít již pro další zboží. Další nevýhodou oproti RFID technologii je, že 

v danou chvíli můžeme přečíst jedním čtecím zařízením pouze jeden čárový kód. 

Taktéž zabezpečení čárových kódů není příliš vysoké. Jelikož čárové kódy 

vyžadují přímou viditelnost, jsou často umístěny na viditelném místě na boční 

straně balení. Kdokoli s běžným čtecím zařízením čárových kódů nebo dokonce 

s kamerou si může přečíst a zaznamenat data.  

Asi jedinou výhodou čárových kódů oproti RFID technologii je stále cena, která 

je u RFID tagu příliš vysoká, aby mohly být použity na veškeré zboží, jak je tomu  

u čárových kódů.   

 

 
Obrázek 13 Čárový kód [13] 

 
Obrázek 14 Datametrix [16] 

http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8D%C3%A1rov%C3%BD+k%C3%B3d&hl=cs&sa=X&biw=1125&bih=551&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=M5V7J_u2RcL3xM:&imgrefurl=http://www.barcode1.co.uk/&docid=YHceobOuOgn2cM&imgurl=http://www.barcode1.co.uk/images/samplejplarge.jpg&w=1200&h=775&ei=4fyKT6eSA8bHsgau1vC-Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=601&vpy=173&dur=109&hovh=180&hovw=279&tx=176&ty=109&sig=100784727285668592256&page=2&tbnh=140&tbnw=217&start=10&ndsp=13&ved=1t:429,r:7,s:10,i:122
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Tabulka 1 Porovnání vlastností využití čárového kódu a RFID tagu [11] 

Systém Čárový kód RFID 

Přenos dat Opticky Elektromagneticky 

Paměť/Velikost dat Až 100 bytů Až 128 Kbytů 

Přepisovatelnost Ne Možná 

Proces čtení Nutná přímá viditelnost Není nutná přímá viditelnost 

Čtecí vzdálenost 
Až několik metrů  

(závisí na dosahu paprsku) 
Od centimetrů do metrů 

Bezpečnost dat Nízká Vysoká 

Náchylnost k 
poničení 

Velká Nízká 

Antikolize Není možná Možná 

Cena <$0,01 <$0,10 to $1,00 (za pasivní tag) 

4.3 Problémy vyskytující se v logistickém řetězci 

Jedním z velkých problémů v podnicích s prostorově rozsáhlou výrobou je 

oběh přepravních interních obalů. Ať už se jedná o přepravní obaly, tak i o vyšší 

logistické jednotky. Využitím RFID technologie pro identifikaci veškerých 

přepravních obalů dojde k získání přehledu o stavu a pohybu přepravních obalů 

v rámci závodu. Díky automatické identifikaci můžeme v podniku získat přehled, 

kde a v jakém množství se přepravní obaly nacházejí v reálném čase. Dále lze 

také sledovat, které obaly mohou být připravené k okamžitému použití, případně 

lze operativně reagovat na jejich nedostatek. Popsaný problém je ještě umocněn 

v době, kdy je hlavní výrobní sezóna v daném podniku a přepravních obalů je 

nedostatek.  

Jestliže se jedná o potravinářskou výrobu, je důležité dodržení hygienických 

norem spojených s přepravními logistickými jednotkami. V současnosti přepravní 
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obaly, které procházejí mycí linkou, nejsou nijak označeny, není přehled, zda  

a kdy byla která jednotka čištěna. Dodržení hygienických norem je zde uváděno 

jako druhý problém vyplývající z výrobního postupu v logistickém řetězci. Díky 

využití RFID technologie lze zaznamenat do informačního systému časový údaj 

čištění, a tak máme možnost získat přehled o tom, které přepravky jsou připraveny 

k použití do výroby. Je ovšem patrné, že RFID tag zabudovaný do přepravního 

obalu musí být odolný i vůči čištění v lince, přičemž teplota zde dosahuje i 80°C.  

Taktéž musí být velmi odolný vůči mechanickým vlivům, ke kterým dochází při 

přepravě. 

Třetím problémem, se kterým se lze setkat, je možné narušení celistvosti 

přepravních obalů. Z hlediska zkvalitnění výrobního procesu je důležité, aby 

v případě porušení přepravního obalu ulomené kousky přepravních obalů 

neznehodnotily výrobky. Jelikož v podniku je velké množství přepravních obalů, 

které jsou nakoupeny od různých dodavatelů, v různém čase, není přehled, jak 

často a kolikrát byl přepravní obal využit. Nedochází k jednoznačnému určení 

technologické expirace jednotlivých přepravních obalů. Pomocí RFID technologie 

lze zajistit evidenci využívání přepravních obalů s omezenou životností. Výrobce 

se může vyvarovat užívání přepravních obalů už na limitu životnosti – následně 

zamezit škodám ve výrobě (včasné vyřazení přepravních obalů).  

4.4 Simulace pohybu forem v laboratorních podmínkách 

s využitím RFID technologie 

V mezinárodní laboratoři ILAB RFID při Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava byl vytvořen model logistického řetězce a na tomto modelu byla 

provedena simulace provozních podmínek. Je zde zastoupen sklad A – model 

vyskladnění ze skladu A (v pravé části - Obrázek 15) a sklad B – model 

naskladnění na sklad B (v levé části - Obrázek 15). Oba sklady jsou tvořeny RFID 

anténami a RFID čtecím zařízením. Byl použit válečkový dopravník, po kterém 

jsou dopravovány výrobky označené RFID tagy. Je zde tedy nasimulován výdej 

zboží ze skladu A a následné naskladnění výrobků na sklad B. Data z čtecích 



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

24 
2012 

zařízení jsou přenášena do middlewaru, který je zpracovává pro klasické 

informační systémy a provádí požadované operace.  

 

Obrázek 15 Simulace logistického řetězce 

Díky této simulaci jsme si mohli ověřit schopnost RFID systému pracovat 

s daty, které jsou v databázi přiděleny jednotlivým položkám. Nasimulovali jsme 

tedy nejjednodušší pohyb zboží – případně obalových materiálů ve skladu. V první 

části byly načteny jednotlivé tagy umístěné na výrobcích ve skladu A pomocí UHF 

antény, která byla umístěna nad výrobky cca 0,5 metru. Dále jsou tato data 

sbírána pomocí čtecího zařízení, které bylo umístěno naopak pod výrobky – viz 

obrázek 15. Následně, jak už bylo popsáno, s daty pracuje middleware, kde jsou 

např. k jednotlivým ID číslům tagu přiděleny informace v databázi o výrobku.  

Tímto byl nasimulován pohyb několika výrobků označených RFID tagy ze 

skladu A do skladu B s přiřazením informací k ID tagu a následnému přidělení 

časové značky projetí branou. Jednalo se o simultánní pohyb výrobků, kdy byla 

taktéž testována RFID technologie, zda tento kontinuální pohyb dokáže v krátkém 

časovém horizontu zajistit.  
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Závěrem tohoto testování musíme zhodnotit, že RFID technologie je vyhovující 

na tyto podmínky, které simulovaly pohyb zboží v provozu, taktéž simulaci 

obklopení RFID tagu kovem a zjištění, zda rychlost pohybu neomezuje zápis na 

tag. 

4.5 Traceabilita  

Traceabilita je schopnost jak jednoznačně identifikovat a sledovat objekt 

v rámci logistického řetězce, kdy takto sledujeme jeho životní cyklus. Traceabilita 

nám říká co, kde, kdy a proč se s danou logistickou jednotkou v rámci logistického 

řetězce dělo. 

Jako konkrétní případ využití traceability v praxi uvažujme jednoduchý 

logistický řetězec, který je složen ze tří subjektů – sklad, dodavatel, výrobce. 

Uvažujme, že v rámci tohoto logistického řetězce sledujeme vratné přepravní 

kontejnery pro přepravu výrobních součástek. Prázdné kontejnery jsou 

expedovány ze skladu a přijímány dodavatelem. Dodavatel kontejnery naplní 

výrobními součástkami a expeduje je výrobci. Výrobce použije dodané součástky, 

čímž vyprázdní přepravní kontejnery, které jsou následně expedovány zpět do 

oblasti skladu. Z pohledu traceability konkrétního přepravního kontejneru nás 

zajímá informace o tom co, kde a kdy se s daným kontejnerem v rámci 

logistického řetězce dělo. Tuto informaci získáme tak, že si v jednotlivých částech 

logistického řetězce zaznamenáme průchod přepravního kontejneru čtecím 

místem, a to i včetně kontextu daného průchodu. Postupně takto zaznamenáváme 

průchod celým logistickým řetězcem a získáváme tak informace o kompletním 

životním cyklu kontejneru. 

Pokud oblast logistického řetězce fiktivně zúžíme na oblast výroby  

v potravinářství a jako předmětný objekt traceability zvolíme přepravní obal, tak 

dosáhneme toho, že jsme schopni sledovat kompletní životní cyklus přepravních 

obalů a informace pro zajištění kvality výroby ve výrobním procesu. 

Základem traceability jakéhokoliv objektu je jeho jednoznačná identifikace, 

kterou v případě RFID technologie zajišťuje RFID tag nesoucí EPC kód. Dosažení 
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schopnosti traceability však není podmíněno využitím RFID technologie, 

obdobného výsledku můžeme dosáhnout i při využití čárových kódů. RFID 

technologie však celému systému dodává větší míru automatizace a spolehlivosti. 

4.6 Význam RFID technologie v logistickém řetězci 

U zavedení RFID technologie je často zmiňována nemalá vstupní investice. 

Existují možnosti jak zjistit, po jaké době se podniku tato počáteční investice vrátí. 

K takovému vyhodnocení se využívá analýza návratnosti investic, zkráceně taky 

označována jako ROI analýza (Retrun On Investment), na jejímž základě se může 

daný podnik rozhodnout, za jakých podmínek je pro něj tento druh identifikace 

výhodný.  

Přínosy RFID technologie jsou patrné již z předchozího textu, ovšem můžeme 

je znovu přehledně shrnout:  

- zjednodušení procesu příjmu, výdeje, přesunu a inventarizace 

přepravních obalů 

- odstranění chyb obsluhy a zpřesnění celé evidence přepravních obalů 

- vyšší odolnost RFID tagu (vlhkost, teplota, atd.), např. oproti čárovému 

kódu 

- rychlé načtení údajů bez přímé viditelnosti  

- snížení nároků na množství pracovníků, ať už z důvodů 

administrativy, tak z důvodu kontroly příjmu zboží, výdeje zboží, 

přesunu zboží mezi sklady apod. 

- snížení objemu zásob přepravních obalů, v důsledku detailního 

přehledu, kde, kdy a v jakém stavu se přepravní obal nachází v reálném 

čase.  

Důležité je si také uvědomit, že RFID technologie je pouze technický 

prostředek, který může, ale nemusí pomoci, záleží na použití. Je zřejmé, že  

u některých podniků bude dostatečné zavedení čárových kódů.  
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5 Analýza technologického procesu potravinářské 

výroby 

V této kapitole je nejprve provedena úvodní analýza výrobního prostředí, s tím 

související a současně navazující analýza výrobního procesu, kde jsou graficky 

znázorněny procesy cyklu forem a proces výroby čokolády. Další část 5 kapitoly je 

zaměřena na vysvětlení komponent výrobního procesu, ať už se jedná o popis 

formy, či vyráběné suroviny a popis technologie – RFID tagu umístěném na formě. 

5.1 Úvodní analýza prostředí výroby čokoládových 

produktů 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, v závodě Zora Olomouc se v současné chvíli 

buduje nová linka pro výrobu čokoládových výrobků, kde by bylo velmi vhodné 

implementovat novou technologii, dokud není výroba spuštěna na plný provoz. 

V rámci projektu byla pozornost zaměřena na celou výrobu, kde by bylo vhodné 

specifikovat možné použití RFID technologie.  

Bylo specifikováno pět oblastí, kde by mohla být tato automatická identifikace 

aplikována s předpokládaným přínosem pro závod. Po důkladném jednání byla  

v prvotní fázi tohoto projektu navržena prozatím jedna hlavní oblast využití této 

technologie s tím, že se může dále oblast implementace rozšířit na zbylé čtyři 

vytypované oblasti.  

Obrázek 16 Polykarbonátová forma na 
čokoládové výrobky pohled z horní strany 

Obrázek 17 Polykarbonátová forma na 
čokoládové výrobky ze spodní strany 
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Hlavní oblast zájmu, v rámci aplikace RFID technologie ve výrobním procesu  

v závodě Zora Olomouc, byla stanovena v souvislosti s implementací RFID tagu 

do formy na vylití čokolády – viz obrázek 16 a 17. V takovémto případě je hlavním 

úkolem zavedení RFID technologie v tomto procesu zajistit prevenci proti 

špatnému vložení formy do zásobníku, kde je navolený jistý výrobní program, 

který však nemusí být totožný se zvolenou formou. V případě vložení nesprávné 

formy do výrobního zařízení, by došlo k prostoji ve výrobě, přičemž se v žádném 

případě nejedná o nijak krátkou dobu. Jde přibližně o 2 hodiny, než projede celý 

navolený program. Výše popsané nastává ovšem za předpokladu, že čokoládová 

hmota, která se vlévá do formy, je menšího obsahu než forma samotná.  

V opačném případě dochází k tomu, že se čokoládová hmota přelije z každé formy 

a dochází tak k mnohem delšímu prostoji, kdy je nutné vyčistit zanesenou linku, 

což znamená dobu přibližně v délce jedné směny. 

Čokoládové formy se vkládají 

do zásobníku (viz obrázek 18), na 

jehož boční stěně by byla 

umístěna RFID anténa, která by 

četla RFID tag umístěný na formě, 

zda se shodují čokoládové formy 

se zvoleným programem. Anténa 

je propojena s čtecím zařízením, 

které sbírá informace z antény  

a dále s těmito daty pracuje.  

Na obrázcích 18, 19 lze vidět 

jak jednotlivé zásobníky, tak i část 

nové linky v závodě Zora 

Olomouc. Linka je zatím ve 

zkušebním provozu a v rámci 

pilotního projektu bude provoz 

spuštěn pro testování výrobního 

procesu s využitím RFID technologie.  

 

Obrázek 18 Prostor výrobní linky,  
kde se vkládají plastové formy 
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V případě vložení nevhodné formy do zásobníku, by systém nahlásil chybu  

a vyžádal výměnu formy za vhodnou dle zvoleného výrobního programu.  Formu 

by bylo vhodné sledovat i v rámci výrobního procesu, aby bylo zřejmé, kde se jaká 

forma nachází, případně, kterou formou končí daný výrobní proces a začíná nový. 

Ovšem forma prochází několika výrobními cykly v rámci linky. Předpokládá se, že 

RFID tag, který by byl umístěn na formě, bude vystaven náročnému prostředí, jak 

v rámci vysokých otřesů – z důvodu vyklepávání finálního čokoládového výrobku  

z formy, tak při velmi nízké teplotě, pro ztuhnutí čokoládových výrobků ve formě. 

Otřesy formou jsou nejvyšší u prvních vzorků čokolády, kdy může být konzistence 

čokolády špatná, a proto jdou následně výrobky špatně vyklepat z formy. Je tedy 

vhodné provést první měření formy s RFID tagem na akcelometru, pro zjištění 

velikosti otřesů a zda tato nová forma tyto otřesy vydrží.   

Při samotné výrobě čokoládových výrobků nedochází k nadměrnému 

teplotnímu namáhání polykarbonátových forem, ovšem při čištění forem v myčce, 

kdy teploty dosahují až 80°C již ano. Proto je nutné tyto teplotní změny zohlednit  

v rámci namáhání RFID tagu umístěného na formě. Tyto znečištěné formy jsou 

vezeny po cca 500 kusech do myček. 

 

Obrázek 19 Část nové výrobní linky, určené pro vkládání forem 
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Zadavatelé projektu mají 

zájem číst tyto formy také  

v rámci navazujícího 

mycího procesu, jelikož 

nejsou známy informace, 

kolikrát forma projde 

výrobním procesem. Díky 

tomuto systému 

automatické identifikace by 

bylo možné zjistit, kolikrát 

byla daná forma čištěna  

a případně jaký je životní 

cyklus této formy. Taktéž se 

v závodě v souvislosti 

s čištěním vyskytuje jiný 

problém, a to ten, že nelze 

rozeznat čistou  

a neočištěnou formu. Proto 

jsou všechny formy, které 

budou použity pro výrobní proces, nejdříve očištěny a to i v případě, že byly 

očištěny např. před hodinou, což je samozřejmě velmi časově a finančně 

nákladné. Na obrázku 20 lze vidět přepravní kontejner s formami, které jsou 

připravené pro čištění. Je tedy nutné také otestovat čtení RFID tagu umístěného 

na formě v rámci takto velkého množství forem. Je vhodné navrhnout RFID čtecí 

bránu, kterou se bude s těmito kontejnery projíždět.  

Další oblast, na kterou je nutno brát zřetel, jsou hygienické normy v rámci 

výrobního procesu potravinářského výrobku. V případě, že se oddělí část formy, je 

nutné vždy tento kousek nalézt – často se tedy stává, že je zastavena výroba  

a tato část formy se hledá, dokud není nalezena. Je stále nutné mít na zřeteli, že 

se jedná o potravinářský výrobek, proto i tato nová část, která se bude přidávat na 

formy – RFID tag, musí být zajištěna v dostatečné míře proti uvolnění. RFID tag 

bude muset projít metaldetektory, zda je možné případný ulomený kousek tagu 

 

Obrázek 20 Přepravní kontejner s čokoládovými formami 
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nalézt v čokoládové hmotě. Proto je vhodné soustředit pozornost na nejlepší 

umístění RFID tagu a také na jeho upevnění v rámci bezpečnostních postupů 

v Nestlé a aby byl stále zajištěn čtecí proces této technologie.  

5.2 Podrobná analýza výrobního procesu 

Jedná se o popis výrobního procesu s následnou analýzou, další deskripce 

aktuální situace výrobního procesu, jaké prostředky jsou poskytnuté pro testování, 

s jakými prostředky budeme v rámci testování dále pracovat.  

Výrobní proces čokoládových produktů je prozatím stručně popsán na obrázku 

21. V první chvíli se musí čokoládová hmota připravit, smíchat dohromady  

a následně musí být vlita do zásobníků, odkud je dále distribuována do alveol. Na 

výrobním pásu se čokoláda neustále utřepává a i zde je nutné, aby se vyplnily 

všechny části každé alveoly. Následuje proces tuhnutí a chlazení čokoládové 

hmoty, jelikož je čokoláda do formy vlévána teplá, a to z důvodu tekoucí 

konzistence.  

 

Obrázek 21 Popis logistického řetězce výroby čokoládových výrobků 
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Opětovným třepáním se čokoládový výrobek oddělí od alveoly a následně je 

zkontrolován z hlediska kvality výrobku pracovníky linky. Všechny výrobky se 

vkládají do předpřipravených krabic a dále jsou převezeny do skladu, kde dochází 

u některých druhů čokoládových výrobků ke zrání. Jestliže je výrobek připraven  

k distribuci, následuje přeprava a nakonec dochází k prodeji výrobku.  

Cyklus forem pro výrobu čokoládových produktů 

Kromě logistického řetězce výroby čokoládových výrobků je namístě taktéž 

popsat cyklus forem právě pro výrobu těchto čokoládových produktů. Na začátku 

jsou formy skladovány v prostorách, které jsou blízko dané výrobní linky z důvodu 

převozu těchto forem. Pracovníci dle 

naplánované produkce vyberou vhodné 

formy, které budou dále připraveny pro 

výrobu před konkrétní směnou. 

Většinou vybrané formy procházejí 

výrobním cyklem jedné směny  

(8 hodin), ale odvíjí se to taktéž podle 

poptávky a daného ročního období. 

Během některých svátků totiž existuje 

předpoklad a reálný zvýšený zájem  

o čokoládové výrobky (Velikonoce, 

Vánoce, apod.). Po splnění daného 

počtu vyrobených čokoládových 

produktů jsou formy skladovány do 

speciálních železných kójí, které slouží 

pro převoz forem na čištění, viz obrázek 

22. Stejné kóje jsou taktéž pro uskladnění těchto forem, jedná se ovšem o čisté 

kóje. Na obrázku je patrné naplnění kóje do poloviny pro běžnou manipulaci 

s těmito kójemi – z jedné strany jsou kóje otevřeny pro lepší manipulaci s formami 

- jedná se zde o 100ks forem. Do jedné kóje se tedy dá pro přepravu vložit cca až 

200 forem. Pro delší skladování jsou kóje plněny až 500 formami, ale nedá se 

 

Obrázek 22 Kovové kóje na formy 
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takto s kójemi manipulovat, je nutné formy vyndat do únosného počtu 200ks 

forem.  

Po vyčištění forem, ke kterému dochází podle vytížení linky, jsou formy opět 

umístěny na nejbližší místo k výrobní lince. Taktéž je toto umístění plánováno 

podle dalšího rozvrhnutí výroby daného čokoládového výrobku. Celý cyklus 

pohybu forem v závodě Zora Olomouc je patrný na obrázku 23.  

 

Obrázek 23 Cyklus forem na výrobu čokolády 

Proces výroby čokoládových výrobků 

Nejdůležitější částí analýzy výrobního procesu je popsání výroby čokoládových 

výrobků s případným využitím RFID technologie. Na začátku celého výrobního 

procesu musí být připraveny veškeré suroviny, které jsou potřebné pro výrobu 

daného čokoládového produktu, následně dochází k smíchání daných surovin dle 
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receptury za stanovených podmínek (teplota surovin, množství, apod.). Díky tomu 

máme připravenu teplou tekutou čokoládovou hmotu, která je vhodná pro výrobu 

výrobků. Naplní se zásobníky, které jsou umístěny nad výrobní linkou v místě 

plnění forem, opět dle zvoleného produktu.  

Stejně jako příprava surovin musí být taktéž připraveny formy pro danou 

produkci. Kromě ověření, že formy jsou hygienicky ošetřeny, se taktéž jedná  

o transport forem z centrálního skladu na místo výrobní linky k zásobníkům, kde 

jsou tyto formy vkládány. Dopravníkový pás pracuje na principu chodu a stání, 

přesně na dobu, kdy je do linky vložena další forma. Pracovníci linky pak plynule 

doplňují formy do zásobníků, aby nebyla narušena kontinuita výroby. Jelikož formy 

bývají dopraveny ze skladu, kde je rozdílná teplota, než je potřeba pro výrobu 

čokolády, jsou tyto formy předehřívány ve speciální části linky, dle daného 

výrobku.  

Další částí, kdy jsou formy připraveny, nahřány na potřebnou teplotu, dochází 

k distribuci čokoládové hmoty do forem. Dle technologického postupu dochází 

dále k tuhnutí čokoládové hmoty v alveolách na dopravníkovém pásu. Jelikož 

okolní teplota na výrobní lince není dostatečná pro ztuhnutí čokoládové hmoty, je 

nutné, aby prošla speciálním boxem, kde dochází ke zchlazení na vyžadovanou 

hodnotu.  

 V následující fázi dochází opět k oddělení čokoládové hmoty – již 

čokoládového výrobku od formy a to pomocí utřepávání forem. Zde je linka 

rozdělena na dvě části, na jedné straně jsou odděleny např. bonbóny, které jsou 

dále ukládány do přepravních obalů a převáženy do skladu, kde dozrají, na druhé 

straně dochází ke transportu forem na začátek linky.  

Pokud jsou formy zhodnoceny jako vyhovující, pokračují dalším výrobním 

cyklem až do naplnění daného plánu. V opačném případě je forma poslána na 

očištění. Po vyklopení produktu jsou formy opět naplněny do zásobníků a musí být 

taktéž nahřány na požadovanou hodnotu, jak již bylo popsáno na začátku kapitoly.   

Jestliže se podíváme na celý proces z hlediska RFID, musíme si uvědomit, 

jaké informace nás zajímají a které z nich bychom chtěli zapisovat do databáze. 
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Na obrázku 24 jsou již zakresleny body, kde bychom mohli využít RFID technologii 

a mělo by to pro daný závod konkrétní přidanou hodnotu. RFID 1, na začátku 

procesu formy by nám zajistilo ověření, zda daná forma odpovídá s výrobním 

cyklem. Často se stává, že je navolen špatný výrobní cyklus k dané formě  

a čokoládová hmota poté vyteče z forem, případně formy nejsou dostatečně 

naplněny. Díky implementaci antén a čtecího zařízení na toto místo by k těmto 

chybám nedocházelo. Pro představu by mohla být RFID technologie napojena na 

vizuální či audiovizuální prvky – semafor s červeným a zeleným světlem, či 

zvuková siréna.   

V další části, kde bylo navrženo RFID, je místo před chlazením na výrobní 

lince – RFID 2. Díky čidlům, které by byly umístěny před prostorem chlazení, by 

bylo možné spárovat ID s naměřenou hodnotou teploty formy (okolí formy) a díky 

tomu, by bylo možné nastavit přesně danou teplotu v chladícím boxu. Jelikož je 

výrobní linka v provozu jak v letním, tak v zimním období, mění se jak teplota okolí 

výrobní linky, tak teplota v chladicím boxu. S tím souvisí i umístění RFID za 

chladící box, RFID 3, kde bychom si mohli ověřit, zda forma byla ochlazena na 

dostatečnou teplotu v rámci výrobního procesu produktu (např. bonbóny 

s krémovou náplní chladnou jinak stanovenou dobu, než např. tabulky čokolády).  

V případě, že by byl senzor umístěn v bodech RFID 2 a 3, bylo by možné 

zaznamenat aktuální teplotu formy (prostor, kde se forma nachází) do databáze 

k danému ID tagu umístěného ve formě. V případě, že dané výrobky jsou 

nedostatečné kvality, mohou být zkontrolovány hodnoty chlazení přesně daných 

výrobků. Pro výrobu čokoládových výrobků je rozhodující teplotní pohyb až  

o 2 stupně celsia, které nám mohou změnit kvalitu výrobku. Díky jednoznačnému 

ID každého RFID tagu umístěného na formě můžeme sledovat každou formu 

(každý produkt z formy) zvlášť.  

Taktéž díky umístění RFID na výrobní linku před a za chladicí box, můžeme 

sledovat křivku zchlazení formy (čokoládových výrobků), zda nedochází 

k výraznému zchlazení čokolády z počátečního bodu teploty čokolády, která 

vstupuje do chladicího boxu do bodu koncového.  
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Obrázek 24 Proces výroby čokoládových výrobků s RFID 
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5.3 Popis komponent výrobního procesu 

V této podkapitole budou popsány komponenty výrobního procesu, jedná se  

o formu na výrobu čokoládových výrobků, další nedílnou součástí výrobního 

procesu je pak samostatná čokoládová hmota, která je vlévána do těchto forem.  

V neposlední řadě je k nutné popsat RFID tag, který bude umístěn na spodní část 

formy.  

5.3.1 Forma na výrobu čokoládových výrobků  

Forma pro výrobu čokoládových výrobků (bonbónů, čokoládových tabulek, 

apod.) je vyrobena z polykarbonátu. Je velmi odolná vůči teplotním změnám, 

jelikož prochází procesem čištění, kde je dosahováno teplot až 80°C. Oproti tomu 

musí čelit velmi nízkým teplotám, v rámci urychlovacího procesu tuhnutí čokolády 

během výrobního procesu na lince a pak také v rámci chladicího boxu, kterým 

formy s čokoládou procházejí.  

 

Obrázek 25 Nákres formy na čokoládu 
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Čokoládová forma je přesně specifikována svými rozměry – 424,5 x 274,5 x 25 

mm. Mění se pouze vnitřní část formy, která je např. složena celá z čokoládových 

alveol pro čokoládové bonbóny nebo jak je vidět na nákresu výše – pro tabulky 

čokolády.  

5.3.2 Čokoládová hmota, čokoládové výrobky 

Výroba čokolády [24], [25], [26], [27] je velmi sofistikovaný proces, kde velmi 

důležitou roli nehrají jen ingredience, ale také čas a teploty, za kterých je čokoláda 

vyráběna. Základní surovinou pro výrobu čokolády a souvisejících čokoládových 

bonbónů jsou kakaové boby. Samotný proces výroby čokolády tedy začíná již na 

kakaových plantážích sběrem kakaových bobů.  

„Kakaové boby jsou sklízeny 2x do roka. Po vyjmutí z pevné slupky jsou 

ponechány přibližně 5-7 dní v palmových listech k důkladné fermentaci. Díky tomu 

získávají boby jemné aroma. Následuje rozprostření bobů na ostrém slunci, kde 

se po dobu 6ti dnů suší. Jakmile jsou boby dostatečně vyschlé, podrobí se 

několika zkouškám kvality a mohou být uskladněny a připraveny k dalšímu 

zpracování.“ [24] 

Po dokonalém vysušení jsou kakaové boby transportovány z plantáží do 

továren, kde se dále zpracovávají. Zde se boby vyčistí a zbaví se cizích předmětů. 

Nyní přichází na řadu klíčová součást celého procesu, a to pražení. Při tomto 

procesu se vylepšuje vůně, barva, chuť i aroma. Pro získání silného aroma se 

vyčištěné boby praží při teplotě 80° – 130°C po dobu 30 minut až dvou hodin. Je 

používáno kontinuálních pražiček, v nichž jsou boby ohřívány plyny. Jelikož je 

nejdůležitější část kakaových bobů stále uzavřena v tvrdé, nepoživatelné slupce, 

je nutné tyto slupky odstranit. Po upražení proto kakaové boby putují dále do 

speciálních drtiček, kde tato slupka praskne. Poté je prasklá slupka odfouknuta 

pryč od těžší kakaové směsi. Vzniká tak drť, která obsahuje kakaové máslo, škrob 

a bílkoviny a je již jednou z několika složek čokolády. Působením tlaku a tepla se  

v mlýnech kakaová drť rozmělňuje na polotekutou hmotu. Čokoláda se dále 

zjemňuje na několika válcovacích stolicích, kde se dále rozemílá a roztírá. 

Čokoláda se stává jemnější. Tato kaše pak putuje do mísících nástrojů  
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a melanžerů, kde je doplněna o další ingredience jako cukr, emulgační činidla aj. 

Na to navazuje proces konšování, nebo někdy též nazvaný lasturování. Při 

konšování unikají ostré kyseliny a špatné chuťové látky, které jsou ve hmotě 

obsaženy. Během tohoto procesu se výrazně zlepšují vlastnosti čokolády. Po 

dobu několika dnů je čokoládová hmota hnětena a jsou k ní přidávány další 

příchutě. V temperovacích strojích získává hotová čokoláda správnou teplotu 

pro další zpracování. Při temperování se čokoláda roztaví při teplotě až 50 °C  

a následně se ochladí asi na 30 °C a poté lehce zahřeje, díky čemuž se ustálí 

struktura kakaového másla v čokoládě. Teplota čokolády musí být velice dobře 

sledována, jinak by mohlo dojít k oddělení některých druhů tuků, čímž by čokoláda 

ztratila hezký vzhled. Vytemperovaná čokoláda je připravená ke konečné úpravě. 

Při výrobě tabulkové čokolády se vlévá do forem, odkud je po zchladnutí  

v chladících tunelech, přibližně po dobu dvaceti minut až dvou hodin, hotová 

tabulka čokolády připravená k zabalení. 

Čokoládová hmota, ze které se následné produkty vyrábějí, je samozřejmě 

výrobním tajemstvím společnosti Nestlé. Ovšem pro výrobní proces jako takový, je 

důležitý např. proces zkoušení konzistence čokolády. Na začátku vlévání čokolády 

do forem je nastavena konzistence na optimální úroveň, ovšem až postupem času 

– pokusů je stanovena přesná hustota. Ta se zjistí podle schopnosti čokolády se 

vyklepat z formy běžným způsobem. Někdy se stává, že čokoláda má tak špatnou 

konzistenci, že se z formy vůbec nedá vyklepat, a proto je znehodnocena. Tím 

pádem musí forma opatřená RFID tagem být dostatečně odolná vůči těmto 

otřesům.  

Speciální forma na výrobu tabulek čokolády o velikosti 230,1 x 13,4 x 80,1 mm 

uzpůsobena pro RFID technologii je zobrazena na obrázku 25, detailní rozpis 

čokoládového výrobku je patrný na obrázku 26.  
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Obrázek 26 Nákres čokoládového výrobku 

5.3.3 RFID tag na formě 

V této kapitole bude popsán RFID tag, který by měl splňovat podmínky a být 

vhodný do potravinářské výroby a být odolný vůči okolním vlivům na výrobní lince  

i na mycí lince.  

V tabulce číslo 2 jsou přehledně popsány podmínky, za kterých RFID tag, který 

bude navržen, musí být funkční. Je patrné, že do tagu nebudeme zapisovat přímo 

v mycí lince při teplotě 80ti stupňů celsia, ale až na konci mycí linky, kde může 

teplota formy klesnout na cca 40 stupňů celsia. Ale i přesto jsou takové tagy, které 

tyto podmínky nesplňují. Proto je nutné před výběrem tagu tuto tabulku 

zkontrolovat s datovým listem vybraného tagu. 

Tabulka 2 Odolnost tagu vůči prostředí závodu 

Výrobní linka 

odolnost vůči 
vibracím max. do: 

zahřívání  
max. do: 

chlazení  
max. do: 

55 Hz 50°C 20°C 

Mycí linka 

mytí max. do: 
působení 

chemických látek 
zápis do tagu 

max. trvání do: 

80°C saponáty 2s 

Projekt bude zpracován podrobněji při zkušebním provozu nové výrobní linky 

v závodě Zora Olomouc.  
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V závěru je vhodné zhodnotit celkové výhody využití RFID technologie pro 

čokoládové formy: 

- jednoznačná identifikace jednotlivých forem, díky které by nedocházelo 

k prostojům linky při zvolení nesprávné formy k danému programu 

výroby 

- snížení rizik souvisejících s výrobou zmetků 

- zvýšení produktivity 

- zefektivnění celého logistického řetězce výrobního procesu 

- zjištění expirace životnosti plastové formy, která je v oběhu  

- vynucení čištění, popřípadě kontrola, zda jsou formy pravidelně čištěny  
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6 Specifikace podmínek pro testování 

V kapitole 6 jsou popsány podmínky, za kterých testujeme v laboratorním 

prostředí. Jsou určitá pravidla, která musí být dodržena, aby výsledky testování 

měly vypovídající hodnotu a bylo by možné je prokázat i kdykoliv jindy. Kromě 

přípravy vzorků, které budeme v laboratoři testovat, musí být dodržen i počet 

testování, abychom zjistili případné odchylky. Pro testování UHF pásma musí být 

stanovena čtecí brána, která má daná pravidla, jež musí být dodržena.  

RFID technologie, jak bylo popsáno v kapitole 4, se skládá ze čtyř částí. První 

důležitou částí je RFID tag, který bude umístěn na okraj čokoládové formy. Díky 

umístění RFID tagu bude možno sledovat formy v reálném čase na výrobní lince 

(kde začíná a končí daný výrobní proces), zda byl vhodně zvolen výrobní program 

se zvolenou formou, životní cyklus formy a s tím spojený cyklus čištění forem. Nad 

tyto dané procesy mohou být vytvořeny i další nadstavby, což bude záležet na 

zájmu společnosti Nestlé.  

6.1 Příprava vzorků  

Vzorky budou prvně testovány v prostorách laboratoře, které se co nejvíce 

podobají reálnému provozu. Ať už se jedná o podmínky z hlediska teploty, či 

vlhkosti, vibrací, atd. V opačném případě, by výsledky testu neměly správnou 

vypovídající hodnotu, protože by byly stanoveny pro jiné provozní podmínky.  

Ve druhé fázi dojde k testování přímo na výrobní lince společnosti Zora 

Olomouc tak, aby bylo ověřeno, zda laboratorní testování odpovídá podmínkám 

výrobního provozu. Může se stát, že výsledky laboratorního testování se mohou 

mírně lišit od těch výrobních. Z tohoto důvodu je tedy nutné provádět i druhé 

testování přímo na výrobní lince, aby byla zaručena správná funkčnost 

navrhovaného řešení. 
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6.2 Počet měření 

Vzorků, které budou naměřeny v laboratorních podmínkách nebo v provozu, 

musí být minimálně 30, z důvodu dostatečně přesného vyhodnocení naměřené 

hodnoty s příslušnou odpovídající hodnotou. U každého z testů by mělo být 

zajištěno vysoké procento přečtení tagu. Pro zkvalitnění přesnosti naměřené 

hodnoty je vhodné použít 50 měření. 

6.3 Umístění RFID tagu  

RFID tag se nenalepuje izolepou na sledovaný materiál, ani jinak 

nestandardně jej neumisťujeme na danou položku. Způsob uchycení musí být 

stejný jako v normálních podmínkách ve výrobě (lepidla nebo jiné uchycovací 

prvky by měly být stejné jako v běžném provozu). Pro laboratorní podmínky bude 

použit RFID tag, který se odborně připevní na daný prvek, aniž by porušil strukturu 

výrobku. 

6.4 Popis RFID brány 

Do průjezdu kontejneru k mycím linkám s kontaminovanými formami by bylo 

možné zabudovat RFID bránu, jedná se o místo, kde se čtou dané prvky s RFID 

tagem. V této kapitole hovoříme pouze o UHF technologii, kdy je tag čitelný na 

několik metrů – podle zvoleného hardwaru a RFID tagu.  

Brána je složena z čtecího zařízení a antén skrz čtecí zónu, které obklopují 

průchod. Typické rozměry brány – pokrytí oblasti 3 metrů, výška 2,75m a šířka 

(10´x 9´). Tím pádem bude vyšetřovací pole 2,75m vysoké a 2,6m široké  

(9´x 8,5´). Rozměry můžeme měnit podle potřeby různých testů. Na obrázku 27  

a 28 vidíme pohled na RFID bránu, kde je patrné minimální efektivní pole, 

anténové pole, vzdálenost dosahu brány od podlahy (vlevo, vpravo).  
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Testování lze zahájit, jestliže budou splněny následující předpoklady:  

- pro radiofrekvenční čtení je nutné použít speciální spektrální analyzér  

- antény jsou kruhově polarizovány, aby bylo zajištěno přečtení co 

největšího počtu RFID tagů na čokoládových formách 

- testy budou provedeny tak, aby nedošlo k porušení platných předpisů 

(zejména ve vztahu k šíření elektromagnetického vlnění)   

 

Obrázek 28 Pohled shora na RFID bránu [12] 

Obrázek 27 Pohled na RFID bránu [12] 
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- maximální povolený výkon čtecího zařízení je změřen tak, aby nebylo 

překročeno maximální povolené pole  

- měření provádíme vhodnou kalibrovanou anténou  

- je nutné ověřit, zda RFID tagy jsou čteny nejbližší anténou a tudíž 

nedochází k nežádoucím odrazům  

- vzdálenost od brány je větší než 1,5 x vlnová délka nejnižší frekvence 

vlnového rozsahu, který se testuje – viz níže. 

Přesné stanovení minimální čtecí vzdálenosti od brány: 

          

λ vlnová délka 

l vzdálenost od brány 

v  rychlost světla (v = 299 792 458 [m·s-1]) 

f frekvence (f = 862 [MHz]) 

 

Výpočet lambdy a následné minimální vzdálenosti od brány, kde se provádí 

test: 

   
 

 
 

   
           

           
         [ ]                      [  ] 

                     [  ] 

 

Minimální vzdálenost čtení od brány by tedy měla být cca 53 cm při provádění 

testů v laboratorních podmínkách i v provozu výrobny.   

- je třeba zamezit přenosu signálu od čtecího zařízení k RFID tagu více 

cestami (např. odrazem od překážek, zdí, apod.) tak, aby nedocházelo  
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k interferencím signálu. Interferencím můžeme zamezit vhodným 

natočením antény nebo odstraněním překážek 

- RFID brána musí vytvořit souvislé radiofrekvenční pole po celé 

vyšetřovací dráze RFID tagu 

- délka vyšetřovací cesty odpovídá efektivní vyšetřovací vzdálenosti trasy. 

Před počátkem měření bychom měli stanovit pomocí kalibrovaného 

dipólu začátek a konec efektivní vyšetřovací vzdálenosti trasy. Tag 

během testu musí být načten minimálně 10 krát 

V případě, že jsme splnili potřeby radiofrekvenčního pole a testovací nastavení 

a bránu máme kalibrovanou, můžeme přistoupit k provádění testů.   

Další implementací RFID technologie je umístění antén na zásobníky výrobní 

linky a taktéž následně v rámci výrobní linky v místě, kde bude vhodné zjistit, zda 

je daná forma na začátku či na konci plnícího cyklu. 
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7 Návrh vhodné frekvence pro automatickou 

identifikaci v potravinářském výrobním procesu 

Klíčový faktor pro RFID technologii je volba frekvence, na které pracujeme. 

Stejně jako televizor může fungovat na VHF nebo UHF pásmu, tak může také 

RFID systém být použit na rozdílných pásmech pro komunikaci.  

 

Obrázek 29 RFID pásmo [10] 

RFID frekvenční pásma se rozdělují na nízké a vysoké – viz obrázek 29. Nad 

každým pásmem si můžeme na obrázku přečíst, pro jaké aplikace je toto pásmo 

vhodné, na co se nejvíce toto pásmo používá a taktéž jaké RFID tagy se nejčastěji 

používají – již dříve popsány tagy aktivní, poloaktivní, pasivní.  

Nízké frekvenční pásmo: 

- Nízká frekvence (Low Frequency), LF: 125-134KHz 

Frekvenční pásmo platí celosvětově, je zde možnost snímání RFID tagu 

v rámci blízkosti kovu a také přes vodu, což bývá největším problémem. Ovšem 
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nevýhodou této frekvence je nízká rychlost snímání. Čtecí vzdálenost je uváděna 

maximálně do 0,5 metru.  

- Vysoká frekvence (High frequency), HF: 13,56MHz 

Vysoká frekvence HF je platná celosvětově, oproti LF je zde obtížné snímání 

přes vodu. Rychlost snímání (či zápisu) se uvádí přibližně 10x rychlejší než LF, 

což znamená cca 20 kB/s. Dosah frekvence se uvádí maximálně do 1 metru.  

Vysoké frekvenční pásmo: 

- Ultra-vysoká frekvence (Ultra-high frequency), UHF: 860-960MMHz 

Velmi vysoká frekvence UHF je platná pro Evropu (865 – 869 MHz), pro USA, 

Kanadu a Mexiko (902 – 928 MHz) a také pro Asii a Japonsko (950 – 956 MHz). 

Stejně jako u HF frekvence je taktéž velmi obtížné snímat RFID tag přes kapalinu 

a přes kov. Maximální dosah frekvence je stanoven na 3 metry.  

- Mikrovlny (Microwave), MW: 2,5GHz, 5,8 GHz  

Velkou výhodou tohoto frekvenčního pásma je možnost čtení při velmi 

vysokých rychlostech, avšak na úkor vysoké ceny RFID čipů. Čtecí vzdálenost je 

zde maximálně 10 metrů.  

Kromě druhu aplikace, na co chceme RFID v praxi použit, se pásma také dělí 

podle zemí – viz obrázek 30.  

 

Obrázek 30 RFID světová frekvenční pásma [11] 
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Tabulka 3 RFID systémové charakteristiky v různých frekvencích [10] 

Frekvenční pásmo LF 125 KHz HF 13,56 MHz UHF 860-960MHz Mikrovlny 2,5GHz a více 

Čtecí vzdálenost <2 stopy (60,96cm) <3 stopy (91,44cm) <10-30 stop (304,8-914,4cm) - 10 stop (304,8cm) 

Zdroj tagu Zpravidla pasivní Zpravidla pasivní 
Zpravidla aktivní, ale také 

pasivní 

Zpravidla aktivní, ale také 

pasivní 

Cena tagu Poměrně drahý Drahý, ale méně než LF 
Potenciál pro to, aby se stal 

velmi levným 

Potenciál pro to aby, se 

stal velmi levným 

Typické aplikace 
Vstupní klíč, sledování zvířat, 

automob. imobilizéry 

Chytré karty, sledování 

jednotek zboží, knihovny 

Sledování palet, elektronické 

mýtné, nosič zavazadel 
Elektronické mýtné 

 

Datová rychlost 

 

 

     

Výkon v blízkosti kovu  

nebo tekutin 
      

Velikost pasivního 

tagu 
      

                          S rostoucí frekvencí roste i datová rychlost 

                    Výkon v blízkosti tekutin s rostoucí frekvencí klesá 

              Velikost pasivního tagu je s rostoucí frekvencí menší a menší 
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Většina společností, které prodávají RFID tagy neuvádějí ceny, jelikož je tato 

cena založena na objemu objednávky, velikosti paměti a způsobu umístění tagu 

na povrchu, tag může být vložen třeba na plastovou podložku nebo např. do štítku. 

Dále se cena odvíjí od toho, zda je tag aktivní nebo pasivní aj. Nejlevnější tagy se 

dají koupit za 0,1 USD. Obecně řečeno, aktivní tagy jsou v rozmezí 25 USD  

a více. Aktivní tagy se speciálním ochranným krytem, extra dlouhou životnost 

baterie a senzory pro monitorování aj. mohou stát přibližně 100 USD a více.  

Velikost RFID tagu je opět dána aplikací, kapacitou paměti a zalisováním do 

daného materiálu, ovšem nejmenší RFID pasivní tag je udáván s rozměry 0.05mm 

× 0.05mm. Aktivní tag je rozměrů 22,5x22,5 mm až např. 95x82 mm.   

7.1 Testování tagu na HF a UHF frekvenci  

Testování na HF a UHF frekvenci je samozřejmě podmíněno zvolením 

vhodného tagu, antény a čtecího zařízení pro danou frekvenci. Pro HF frekvenci 

se jedná o speciální HF čtecí zařízení spojené s anténou od společnosti Turck.  

U testování UHF frekvence se jedná o oddělenou anténu od čtecího zařízení od 

společnosti Motorola.  

7.1.1 Měření na HF frekvenci 

Na čokoládové formy jsou umístěny HF tagy od společnosti Turck, které 

pracují na frekvenci 13,56 MHz. Předpokládané je čtení pouze jedné formy 

najednou, ovšem otestováno bylo i čtení 3 tagů na formách – viz obr. 31  

a následné načtení všech tagů lze vidět na obrázku 32.  

 

Obrázek 31 HF tagy na čokoládových formách 

 

Obrázek 32 Načtení všech HF tagů 
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Jelikož jde o potravinářské formy, je nutné brát na zřetel řadu omezujících 

faktorů, které se vyskytují ve výrobním procesu, jako např. hygienické limity, 

střídání teplot (vysoké-nízké teploty), čištění forem apod. 

Po podrobném prozkoumání jednotlivých pracovišť, kde se mohou 

potravinářské formy s RFID tagy využívat, byla shledána potřeba čitelnosti RFID 

tagu na cca 5 centimetrů. Vzdálenost formy od čtecí hlavy v mycí lince je možná 

ve vzdálenosti do strany cca 3 centimetry a vzdálenost čtení tag – anténa přibližně 

2 centimetry.  

Je tedy nutné nalézt tag, který by byl čitelný na vzdálenost minimálně  

5 centimetrů a byl odolný vůči teplotním změnám probíhajících v rámci čištění 

formy a chlazení potravin, odolný vůči otřesům na lince při vyklepávání potravin  

a vhodný pro zalití do polykarbonátové hmoty.  

Co je však nejdůležitější, je fakt, že nelze použít ledajaký tag, ale je nutné najít 

takový, který bude splňovat nejen hygienické podmínky ale také podmínky co do 

velikosti a snadného zapouzdření do této formy, aby nemohlo dojít k nečekanému 

vypadnutí tagu v průběhu výrobního procesu. 

Zhodnocení výsledků testování aplikace tagů na HF frekvenci 

Na potravinářské formy jsou umístěny tři typy HF tagů – viz obrázek 33, které 

pracují na frekvenci 13,56 MHz. Předpokládá se čtení pouze jedné formy s jedním 

tagem, ovšem otestováno bylo i čtení 3 tagů najednou.    

 

Obrázek 33 HF tagy 

Dle testování v laboratorních podmínkách jsou naměřeny hodnoty čtecí 

vzdálenosti v rozsahu 3 až 8 centimetrů. Jedná se o běžné hodnoty vzdálenosti, 

a)                                        b)                                            c) 
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Testování HF RFID tagů 

Tag a

Tag b

Tag c

které jsou garantovány výrobci RFID tagů a jejich čitelnost není nijak zvlášť 

ovlivněna materiálem polykarbonátové formy.  

Pro tuto frekvenci byly vybrány 4 vzdálenosti formy od čtečky v hodnotách  

2 cm, 4 cm, 6 cm a 8 cm. V každé vzdálenosti bylo pro správné vyhodnocení 

provedeno 40 měření. Veškerá data z testování jsou zobrazena v příloze číslo 2, 

pro zpřehlednění je vložen pouze graf 1.  

Na grafu 1 můžeme vidět, že nejlepších výsledků čitelnosti dosahoval tag c, 

který byl čitelný i z 8 centimetrů, jedná se o tag LUX. Ovšem tag b (tag TURCK) 

měl stoprocentní načtení i ve vzdálenosti 6cm oproti lépe vyhodnocenému tagu c, 

který četl i na vzdálenost 8 cm. V tomto případě je nutné přejít z laboratorního 

testování, které je vždy prováděno za ideálních podmínek, přímo do výrobního 

procesu a testovat tyto dva RFID tagy v provozních podmínkách. 

  

Graf 1 Výsledky měření RFID tagů pracující na frekvenci HF 
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7.1.2 Měření na UHF frekvenci 

Většina UHF tagů je větších rozměrů, než je definováno pro čokoládové formy 

společnosti Nestlé. V databázi RFID UHF tagů byly vybrány dle rozměrů 4 druhy 

tagů – viz obrázek 34 a následně testovány v závislosti na čtecí vzdálenosti.  

Maximální vzdálenost čtení RFID tagu od antény byla až 34 centimetrů – UHF 

tag b) na obrázku 34. Ovšem např. tag c), který má, jak lze vidět, anténu 

kruhového tvaru, a který 

by se velmi hodil na 

potravinářskou formu, 

co se týká rozměrů, měl 

totožné výsledky jako 

tagy z předchozího 

měření HF technologie, 

a prakticky byl 

problematicky čitelný již při malých vzdálenostech. 

Jelikož RFID tagy pracující na UHF vlnové délce mají větší vzdálenost čtení, 

díky využívané frekvenci, na které pracují, tak v tomto případě, byly zvoleny 

vzdálenosti čtení v řádu desítek centimetrů. Vzdálenosti byly zvoleny 10 cm,  

15 cm, 20 cm a 40 cm. Speciální měřící stojan a anténu lze vidět na obrázku 35, 

kde na speciální destičce 

je umístěn UHF tag a 

nedochází zde 

k interferencím s okolními 

materiály.  

Veškerá data 

z testování jsou 

zobrazena v příloze číslo 

1, pro zpřehlednění je 

vložen pouze graf 2. 

Z grafu 2 je zcela jasně 

 

Obrázek 34 UHF tagy 

Obrázek 35 Měření UHF tagu 
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Tag a

Tag b

Tag c

Tag d

patrné, že nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití Tagu b). Ve vzdálenosti 

formy s tagem 10, 15 a 20 cm od čtečky došlo vždy ke stoprocentnímu načtení. 

Tag c) byl načten pouze v jednom rozsahu vzdálenosti 10 cm od čtečky, Tag a)  

a d) pak do 15 cm.  

Pokud bychom měli zhodnotit kompletní testování všech UHF tagů ve všech 

vzdálenostech, tak Tag a) a Tag d) měl úspěšnost načtení 47,5%, Tag b) dosáhl 

75% úspěšnosti, Tag c) pak 15,5%. 

7.2 Zhodnocení výsledků testování tagů v HF a UHF pásmu 

Jestliže se zaměříme na výsledky testování tagů, naměřených v laboratorních 

podmínkách, kde jsme nasimulovali provoz závodu Nestlé, musíme v rámci 

návrhu řešení automatické identifikace na bázi RFID technologie zvážit velké 

množství faktorů. Když pomineme nejlepší výsledky v rámci testování, druhým 

nejdůležitějším faktorem, podle kterého se firmy v dnešní době rozhodují, je 

jednoznačně cena, za kterou lze pořídit danou technologii. 

Graf 2 Výsledky měření RFID tagů pracujících na frekvenci UHF 



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

55 
2012 

Obecně HF technologie má nižší náklady na prvky RFID systému, naopak UHF 

technologie zatím čelí vysoké ceně čtecího zařízení. V případech, kde je to tedy 

technicky možné a reálné zaručit skoro kontaktní čtení, doporučuje se použít 

řešení na HF frekvenci. Další problematickou částí u UHF technologie je problém 

s čitelností tagu v případě přítomnosti tekutin, proto je vhodné nasadit HF 

technologii. Příkladem přímo z praxe může být prostředí mycí linky, jak tomu 

většinou bývá v potravinářském průmyslu. Většinou se u HF technologie  

v přítomnosti tekutin udává 100 % počet načtení, ovšem u UHF technologie bývá 

větší problém se stoprocentním načtením všech tagů.  

Z výše uvedeného i z výsledků testování můžeme pro konkrétně řešený případ 

označování potravinářských forem, které se využívají ve výrobním procesu, kde 

vzdálenosti pro čtení nebudou v desítkách centimetrů, ale max. vzdálenost 5 cm 

dané formy od čtecího zařízení, jednoznačně doporučit HF RFID tagy. 

7.3 Výběr komponent RFID technologie v pásmu HF 

Dle předchozího zjištění je tedy vhodné použít HF pásmo pro označování 

potravinářských forem v rámci RFID technologie. Nejedná se ale pouze o zvolení 

tohoto pásma a zajištění vhodného tagu, ale taktéž se jedná o vybrání vhodných 

komponent, zejména čtecího zařízení s anténami. Na trhu máme nepřeberné 

množství výrobců RFID technologie na různých frekvenčních pásmech. Je vhodné 

zajistit nejlepší výsledky čtení tagu na co nejdelší vzdálenost v pásmu HF, ale při 

zajištění stoprocentního načtení všech tagů.  

Pro toto testování byli vybráni 3 největší dodavatelé čtecího zařízení, 

společnost Siemens, Turck, EM Microelectronic. V rámci laboratorního testování 

se předpokládá, že spojení výrobce Turck se svými vyráběnými tagy bude 

dosahovat nejlepších výsledků, musíme ale tuto možnost ověřit. Společnost Turck 

taktéž vyrábí (dodává) tagy LUX.  

Při výběru hardwaru bylo taktéž přihlédnuto k finanční náročnosti tohoto 

zařízení a taktéž k dostupnosti daného vybavení v České republice.   
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7.3.1 EM Microelectronic 

Jedná se o čtecí zařízení spojené s anténou typu: EM4294 RFID Reader, 

pracuje na frekvenci 13,56MHz, čtečka kompatibilní s ISO15693 a ISO14443 

normami [19]. Jedná se o zařízení, které je vhodné do potravinářského prostředí, 

rozměrově je taktéž vhodné pro umístění na výrobní linku i v rámci mycí linky.  

Z obrázku 37 je patrné, že se jedná o směrovou anténu, která je ve spodní 

části zařízení, na tento fakt byl brán zřetel v rámci měření. Na obrázku 36 je 

zřetelné rozmístění uvnitř zařízení, jedná se o část, kde je umístěna anténa, na 

druhé straně poté elektronika hardwaru. Zařízení je taktéž opatřeno LEDkami, 

které znázorňují čtení – zelená LEDka a v případě, že přístroj není funkční, 

rozsvítí se červená LEDka. Zařízení je možné připojit přes USB konektor do 

počítače.  

K hardwaru je taktéž dodáváno instalační CD, díky kterému můžeme pracovat 

se zařízením, je možné filtrovat data, měřit délku čtení tagu, aby byla zajištěna 

vždy stejná doba testování tagu, apod.  

 
 

Obrázek 36 EM4294 RFID Reader 
Obrázek 37 EM4294 RFID Reader, 

tags 

Na obrázku 37 jsou patrné RFID tagy, umístěné na anténu zařízení, které byly 

měřeny v laboratorních podmínkách. Jedná se o výrobce Turck. Výsledky 

testování jsou zobrazeny v tabulce 4, jedná se o zjištění maximální čtecí 
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vzdálenosti tohoto hardwaru s vybraným RFID tagem, který byl použit u všech 

výrobců, aby bylo zajištěno výsledků s vysokou vypovídací hodnotou.  

Tabulka 4 Výsledky testování hardwaru - EM Microelectronic 

Měření maximální vzdálenosti čtení - EM Microelectronic 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s]  
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

10 Turck 

959 0 

100 

2. 958 0 

3. 959 0 

4. 959 0 

5. 960 0 

1. 

20 Turck 

540 0 

55,4 

2. 552 0 

3. 510 0 

4. 536 0 

5. 517 0 

1. 

30 Turck 

0 0 

0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 

 

V tabulce je patrné, že tento hardware je použitelný se stoprocentní jistotou 

pouze na 1 centimetr, což nemůžeme zajistit na mycí lince. Proto není toto 

zařízení vhodné pro tento projekt. Ve vzdálenosti 20 milimetrů byl RFID tag čitelný 

již pouze na 55,4% a na vzdálenost 30 mm již nebyl čitelný vůbec. Na mycí lince 

musíme zajistit 100% čtecí vzdálenost alespoň na 3 centimetry a samozřejmě 

raději více, abychom měli rezervu alespoň 1 cm. Je tedy vhodné testovat dále, 

abychom nalezli vhodnější zařízení.  



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

58 
2012 

7.3.2 Siemens 

Druhý použitý RFID hardware byl od společnosti Siemens typu: MOBY D 

WRITE / READ UNIT SLG D 12 se sériovým rozhraním RS-232 pro standardní PC 

s integrovanou anténou, čtení / zápis na vzdálenost max. 150 mm (v závislosti na 

tagu) [20]. Na obrázku 38 je taktéž patrná směrová anténa jako u předchozího 

výrobce. Na druhém obrázku je zobrazeno testování v laboratorních podmínkách. 

Ze specifikace výrobce je již patrné, že by tato anténa nebyla opět vhodná, jedná 

se ovšem o kombinaci tohoto čtecího zařízení s anténou a RFID tagem, kde jsou 

výsledky dosti rozdílné.  

Opět byly použity RFID tagy TW-R9.5-B128 od společnosti Turck, jako  

u předchozího testování. Tyto tagy jsou speciálně vyráběny pro potravinářský 

průmysl a jsou taktéž odolné vůči teplotním změnám a vůči nepříznivým 

podmínkám prostředí, jako je např. vlhkost, prašnost, otřesy apod. Taktéž se tyto 

tagy používají v zahraničí, v potravinářských závodech a pro tento projekt nám 

byly doporučeny. Pro toto testování je budeme používat, dále je ale vhodné vybrat 

tag, který bude vyhovovat přesně podmínkám ve společnosti Nestlé.  

 
 

Obrázek 38 Siemens MOBY D Obrázek 39 Siemens MOBY D s formou 

Výsledky testování jsou opět přehledně zobrazeny v tabulce níže. Je zde 

patrné zlepšení oproti předchozímu testování zařízení od společnosti EM 

Microelectronic, maximální vzdálenost čtení se nám zvýšila na 20 milimetrů při 

stoprocentním načtení tagu po dobu jedné minuty.  
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Tabulka 5 Výsledky testování hardwaru - Siemens 

Měření maximální vzdálenosti čtení - Siemens 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s]  
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

10 Turck 

957 0 

100 

2. 958 0 

3. 959 0 

4. 958 0 

5. 958 0 

1. 

20 Turck 

957 0 

100 

2. 959 0 

3. 959 0 

4. 961 0 

5. 957 0 

1. 

30 Turck 

860 0 

89,6 

2. 859 0 

3. 863 0 

4. 852 0 

5. 858 0 

1. 

40 Turck 

342 0 

35,4 

2. 345 0 

3. 330 0 

4. 338 0 

5. 340 0 

 

Pro vzdálenosti 30 a 40 milimetrů se čitelnost snižuje, u 3 centimetrů se jedná 

o necelých 90% načtení za 60 sekund a u vzdálenosti 40 mm se jedná pouze  

o 35% načtení za jednu minutu. Opět musíme tedy zhodnotit, že tento hardware je 

nedostatečný dle požadavků prostředí v závodě Nestlé.  
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7.3.3 Turck 

Jako třetí testovací zařízení v pásmu HF byla čtecí/zapisovací hlava od 

společnosti Turck, s pracovní frekvencí 13,56 MHz. Čtecí vzdálenost závisí na 

vzájemné kombinaci čtecí/zapisovací hlavy a datového nosiče (tagu), udává 

výrobce technologie [21]. 

  

Obrázek 40 Turck TNLR-Q80-H1147-EX 
Obrázek 41 Turck TNLR-Q80-H1147-EX 

testování 

Kromě zohlednění nejlepších výsledků čtecích a zapisovacích hlav nás opět 

zajímají možnosti umístění těchto hlav do potravinářského průmyslu. Jsou zde 

kladeny vysoké požadavky na jakékoliv zařízení, které umísťujeme přímo do 

výroby, jako tomu bude v tomto případě. V této souvislosti bylo zjištěno, že 

společnost Turck kromě běžných čtecích hlav do provozu, vyrábí taktéž speciální 

čtecí hlavy přímo do potravinářského průmyslu, kdy jsou použity materiály, které 

vyhovují normám požadovaným v potravinářství.  

Na obrázku 40 je patrná směrová čtecí/zapisovací hlava, která je opatřena 

LEDkami, které znázorňují problikáváním, když je RFID tag načten. V případě, že 

LEDky souvisle svítí, není v dosahu žádný tag, který by byl načten. V případě, že 

LEDky nesvítí, není zařízení zapojeno. Na obrázku 41 můžeme vidět zařízení již 

při testování v laboratorních podmínkách.  

Taktéž jako v předchozím testování, byl použit tag od společnosti Turck, typu 

TW-R9.5-B128. Předpokládáme nejlepší výsledky, jelikož se jedná o spojení jak 

výrobce tagu, tak výrobce čtecího zařízení. Výsledky měření jsou patrné v tabulce 

číslo 6.  
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Tabulka 6 Výsledky testování hardwaru - Turck 

Měření maximální vzdálenosti čtení - Turck 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s]  
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

10 Turck 

959 0 

100 

2. 956 0 

3. 957 0 

4. 956 0 

5. 958 0 

1. 

20 Turck 

958 0 

100 

2. 957 0 

3. 960 0 

4. 959 0 

5. 961 0 

1. 

30 Turck 

958 0 

100 

2. 959 0 

3. 961 0 

4. 958 0 

5. 960 0 

1. 

40 Turck 

960 0 

100 

2. 958 0 

3. 956 0 

4. 957 0 

5. 958 0 

1. 

50 Turck 

816 0 

85,4 

2. 820 0 

3. 818 0 

4. 820 0 

5. 817 0 
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1. 

60 Turck 

343 0 

33,8 

2. 315 0 

3. 332 0 

4. 313 0 

5. 318 0 

 

Z tabulky je tedy patrné, že opravdu kombinace výrobce zařízení a tagu je 

nejvhodnější. Jedná se o dosažené maximální čtecí vzdálenosti 4 centimetrů při 

dosažení stoprocentního načtení tagu po dobu jedné minuty. V dalších 

vzdálenostech již čtení klesá, u 5 centimetrů se jedná o 85% načtení tagu po dobu 

jedné minuty a u vzdálenosti 6 centimetrů se jedná o cca 34 procent načtení tagu 

po stejný časový úsek. 

7.3.4 Výsledky testování hardwaru 

Zhodnocení kapitoly 7.3. „Výběr komponent RFID technologie v pásmu HF“ je 

tedy vhodné zmínit výsledky testování hardwaru od společnosti EM 

Microelectronic, Siemens a Turck. Všechny testy byly provedeny za stejných 

provozních podmínek, za stejné teploty a vlhkosti vzduchu, jak stanovuje předpis 

pro dodržení stejných podmínek pro testování v laboratorních podmínkách. 

Jednalo se vždy o stejných 5 měření po dobu jedné minuty, kdy byl RFID tag 

umístěn v dané vzdálenosti od měřícího zařízení.  

Dle výsledků testování musíme zhodnotit jako hardware s nejlepšími výsledky 

čtecí/zapisovací hlavu od společnosti Turck, typu TNLR-Q80-H1147-EX 

v kombinaci s tagem, taktéž od společnosti Turck, typu TW-R9.5-B128. Na 

obrázcích 42 – 44 jsou patrné fotografie z testování v laboratorních podmínkách.  
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Obrázek 42 Testování EM 

Microelectronic 
Obrázek 43 Testování Siemens Obrázek 44 Testování Turck 

Pro testování byl vybrán RFID tag, který je již testován v potravinářském 

prostředí v zahraničí, v kapitole 7.1.1 popsán jako druhý nejlepší tag (TURCK). 

Jelikož je ovšem zapotřebí nalézt nejvhodnější tag přímo pro konkrétní výrobní 

linku v závodě Nestlé Zora Olomouc, je zapotřebí otestovat i tag LUX, který byl 

vybrán na základě testování v laboratorních podmínkách v kapitole 7.1.1. jako 

nejlepší.  

Díky této kapitole jsme si ověřili naměřené hodnoty z kapitoly 7.1.1 „Měření na 

HF frekvenci“, kde bylo taktéž dosaženo maximální čtecí vzdálenosti 40 milimetrů 

s tímto tagem, ovšem žádné jiné čtecí zařízení nedosahuje této čtecí vzdálenosti. 

Proto je vhodné použít RFID tag, který byl v kapitole 7.1.1 zhodnocen jako nejlepší 

s hardwarem, který jsme vybrali, od společnosti Turck a v této kombinaci provádět 

další testy, ať už se jedná o laboratorní měření, či testování přímo v provozu 

závodu. Díky tomu bychom měli dosáhnout nejenom maximální čtecí vzdálenosti, 

ale taktéž zaručení stoprocentního čtení RFID tagu. 
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Graf 3 Testování RFID hardwaru 
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8 Měření RFID technologie v laboratorních  

a provozních podmínkách 

Tato kapitola je zaměřena na popis již konkrétního testování v laboratorních  

a provozních podmínkách a to v rámci již vybrané frekvence, která byla zvolena na 

základě výsledků laboratorního testování a taktéž se jedná o konkrétní RFID HF 

tag, který dosahoval nejlepších výsledků. Vybraná technologie byla testována 

v mezinárodní laboratoři ILAB RFID přímo na potravinářských formách, kdy byly 

nasimulovány podmínky v provozu. Např. musela být nasimulována rychlost, při 

které musí být RFID tag snímán v rámci výrobní linky, ale taktéž rychlost, při které 

musí být do RFID tagu zapsána požadovaná informace v rámci mycí linky. 

Následné testování v provozu bylo provedeno v závodu Nestlé Zora Olomouc – 

nová linka OPM a v prostorách mycí linky potravinářských forem.  

8.1 Umístění HF tagu na formě 

Jak již bylo popsáno v kapitole 6.1 „Podrobná analýza výrobního procesu“, 

v zahraničí mají zkušenosti s umísťováním RFID tagu na formy pod úhlem 30 

stupňů a to na kratší stranu formy. Ovšem po důkladné analýze výrobního procesu 

v Nestlé musíme zajistit čtení tagu jak z kratší strany (čtení ve výrobní lince), tak 

čtení z delší strany formy (čtení v mycí lince). Proto byl výběr umístění RFID tagu 

jasný – do rohu formy, nezáleží, o který roh se jedná, jelikož formu můžeme otáčet 

různými směry, musíme v návrhu systému zajistit čtení všech variant otočení 

formy např. v mycí lince.  

Dalším důležitým rozhodnutím byl úhel, pod kterým má být RFID tag zalit do 

pryskyřice, aby byl čitelný v dostatečné vzdálenosti a to v souvislosti se čtením na 

výrobní lince a mycí lince. Potřebujeme zajistit čtení z kratší i delší strany formy, 

proto je vhodné tag umístit kolmo k oběma stranám pod úhlem 45 stupňů  

a zároveň kolmo k horní hraně formy, kde se vlévá čokoláda do formy.  
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Obrázek 45 Nákres formy s tagem Turck a Lux 

Popis formy vyrobené v Holandsku od společnosti Vormen Fabriek Tilburtg  vyrobené 

speciálně pro toto testování je uveden na obrázku 46.  

 

Obrázek 46 Specifikace formy 

Jelikož ze strany výrobce forem byla stále nedůvěra vůči novému vybranému 

tagu od společnosti LUX a umístění na formě, rozhodli se bezplatně zhotovit na 

vlastní náklady další dutinu pro RFID tag od společnosti TURCK, který v zahraničí 

používají. Jedná se o HF RFID tag, který je zalitý do speciální polykarbonátové 
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hmoty a je velmi odolný vůči otřesům a teplotám. Již se nezalévá do pryskyřice, 

pouze se „zavíčkuje“ do speciální dutiny – jak je patrné na obrázku 47.  

 

Obrázek 47 Dutina pro RFID tag TURCK 

Více detailní popis obrázku 45 „Nákres formy s tagem Turck a Lux“ je patrný 

na obrázcích 48, 49. Přičemž na obrázku 49 je tag Turck umístěn na 

polykarbonátovou plochu v dutině pod úhlem 30°C. 

HF tag, který byl vybrán v laboratoři dle předchozího testování, sice není zalit 

do speciálního odolného pouzdra, nemá ani pevný základ, na kterém by byl 

připevněn (jedná se pouze o čip spojený anténou), ale díky tomu, že je zalit 

v dutině pryskyřicí, plní stejnou funkci a je taktéž odolný vůči okolním vlivům. Tato 

pryskyřice je testována u výrobce forem v rámci hygienických norem kladených na 

podmínky v potravinářském provozu. Taktéž je testována vůči teplotním změnám 

a otřesům, kterým je ve výrobě čokoládových produktů vystavena. Dutinu, do které 

 

 

 

Obrázek 48 Nákres tagu Turck na formě Obrázek 49 Úhel natočení tagu Turck v dutině 
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se zalévá tag, můžeme vidět na obrázku 50, je zde viditelný i RFID černý tag zalitý 

pryskyřicí.  

Opět detailní popis obrázku 45 „Nákres 

formy s tagem Turck a Lux“ z hlediska tagu 

Lux je patrný na obrázcích 50, 51 a 52. Tag 

je umístěn pod úhlem 45°C od bočních hran 

formy a zalit do pryskyřice kolmo vůči horní 

hraně formy, kde se vlévá čokoládová 

hmota do alveol.  

8.2 Popis speciálně vyrobených forem 

Výrobce čokoládových forem po několika diskuzích schválil veškeré 

požadavky, které měla laboratoř, ať se jedná o umístění RFID tagu na formě, 

výběr RFID tagu (který byl větší a užší než předchozí tag), výběr úhlu tagu vůči 

formě, zalití pryskyřicí. Přesto umístil do druhého rohu komoru, vytvořenou pro 

svůj doporučený tag, jak již bylo zmíněno pro případ špatných výsledků nového 

řešení.  

 

Obrázek 50 Dutina pro RFID tag LUX 

 

 

Obrázek 51 Nákres tagu LUX na formě Obrázek 52 Úhel natočení tagu LUX v dutině 
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Jelikož se jednalo o formu pro nový výrobek, který Nestlé začalo zařazovat do 

svého sortimentu, je vždy stanoven proces schvalování forem, který má několik 

kroků. V první fázi jsou vytvořeny nákresy forem, dle kterých je následně vyrobena 

speciální kovová forma – ze které se tyto formy odlévají. Tato forma se dá upravit, 

ale je to dosti finančně náročné. Proto je na začátku vylito 100 kusů forem, které 

jsou podrobeny testování u zákazníka a v případě, že nejsou žádné problémy, lze 

vyrobit celou sérii forem, kdy se jedná o cca 1500 kusů forem. V rámci tohoto 

testování jsou namáhány všechny formy tak, jako v reálné výrobě, sleduje se, zda 

tyto formy praskají, lámou se apod.  

Dle dohody s vedením v Nestlé bylo pro testování v laboratorních podmínkách 

poskytnuto 10 čokoládových forem se zalitým RFID tagem na HF frekvenci od 

společnosti LUX, který byl vybrán na základě předchozího testování v laboratoři 

(popisován jako HF tag c). Na opačném rohu formy byla druhá komora pro 

zabudování dalšího tagu, se kterým mají v zahraničí zkušenosti (v testování byl 

označen jako HF tag b). V případě špatných výsledků tagu značky LUX je stále 

možné jiné tagy zalévat do druhé komory. Tyto RFID HF tagy – od společnosti 

TURCK byly zajištěny ze zahraničí v dostatečném množství, aby bylo možné je 

taktéž otestovat přímo v laboratoři na formách a zároveň tyto výsledky porovnat.  

Na obrázku 53 jsou patrné oba tagy v rozích potravinářské formy. 

 

Obrázek 53 Tag LUX a tag TURCK 

Jestliže se na proces pohybu formy podíváme z hlediska logistického procesu, 

je nutné formy sledovat na dvou rozdílných místech – na výrobní lince a na mycí 
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lince. Zde nás zajímá zjištění maximální vzdálenosti čtení, stanovení nejlepší 

pozice čtecí hlavy vůči formě, případně čtení na dopravníkovém pásu – čtení 

v rychlosti, v návaznosti forem (tagů) za sebou. Všechny tyto procesy je nutné 

nejdříve otestovat v laboratorních podmínkách a následně implementovat do 

výroby. V provozu je nutné aplikovat již zjištěné výsledky z laboratorních 

podmínek, jelikož je potravinářský provoz velmi náročný z hlediska plnění mnoha 

norem a taktéž je pouze omezená možnost v těchto podmínkách testovat. 

8.3 Testy pro simulaci výrobní linky v laboratorních 

podmínkách 

V rámci simulace výrobní linky nás zajímalo zjištění maximální vzdálenosti 

čtecí hlavy od RFID tagu, aby byla stále zajištěna 100% čitelnost tagů a abychom 

věděli, jak daleko můžeme umístit tuto anténu nad formy  - nad výrobní linku. 

Taktéž bylo velmi důležité zjistit, při jakém natočení hlavy vůči RFID tagu dosahuje 

čtecí hlava nejlepších výsledků.  

8.3.1 Zjištění maximální čtecí vzdálenosti 

 Maximální vzdálenost čtení, které jsme schopni dosáhnout, nás zajímá pro 

oba zalité tagy ve formě. Dle testování v laboratorních podmínkách, kde jsme 

nasimulovali výrobní linku, byly oba tagy stoprocentně čitelné ve vzdálenosti  

5 centimetrů a méně. Na obrázku 54 můžeme vidět jak čokoládovou formu s RFID 

tagy, tak speciální směrovou čtecí 

hlavu, která vysílá signály do tagu 

a v případě, že zachytí odpověď, 

je tento tag stále čitelný. Zajímala 

nás ale stoprocentní čitelnost, 

proto jsme stanovili hodnotu pěti 

centimetrů, i když jsme tagy 

občas četli i při větší vzdálenosti. 

 

 

Obrázek 54 Maximální vzdálenost čtecí hlavy a formy 
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LUX tag dosahoval dokonce čtení i z 8mi centimetrů, ale nejednalo se  

o stoprocentní načtení (pouze 88% načtení za minutu), TURCK tag při  

7 centimetrech nebyl již vůbec čitelný. To nám dává více možností v umístění 

čtecí hlavy na mycí lince, což jsme potřebovali.  

V tabulkách níže můžeme vidět měření maximální vzdálenosti čtení z několika 

vzdáleností, jedná se o 3, 4, 5, 6, 7 centimetrů. Rozdělení tagů je podle výrobce, 

jedná se tedy o tag LUX a tag TURCK. Oba tagy byly  zalité ve formě z vrchní 

strany, kde se vlévá čokoláda do formy a u každého tagu bylo provedeno  

5 stejných měření v délce trvání jedné minuty.  

Za 60 sekund bylo průměrně naměřeno 957 načtení tagu, což znamená, že 

každou sekundu byl RFID tag načten cca 16 krát. Musíme si uvědomit, že při čtení 

tagu v procesu výroby nám stačí pouze jedno načtení v horizontu několika sekund.  

Tabulka 7 Měření max. vzdálenosti čtení (3cm) 

Měření maximální vzdálenosti čtení 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s] 
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

30 

LUX 

959 0 

100 

2. 957 0 

3. 958 0 

4. 958 0 

5. 958 0 

1. 

TURCK 

957 0 

100 

2. 960 0 

3. 958 0 

4. 959 0 

5. 958 0 
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Tabulka 8 Měření max. vzdálenosti čtení (4cm) 

Měření maximální vzdálenosti čtení 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s]  
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

40 

LUX 

959 0 

100 

2. 958 0 

3. 959 0 

4. 959 0 

5. 960 0 

1. 

TURCK 

960 0 

100 

2. 959 0 

3. 960 0 

4. 959 0 

5. 961 0 

 

Tabulka 9 Měření max. vzdálenosti čtení (5cm) 

Měření maximální vzdálenosti čtení 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s]  
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

50 

LUX 

957 0 

100 

2. 958 0 

3. 959 0 

4. 958 0 

5. 958 0 

1. 

TURCK 

957 0 

100 

2. 959 0 

3. 959 0 

4. 961 0 

5. 957 0 
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Tabulka 10 Měření max. vzdálenosti čtení (6cm) 

Měření maximální vzdálenosti čtení 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s]  
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

60 

LUX 

942 0 

98 

2. 936 0 

3. 941 0 

4. 937 0 

5. 939 0 

1. 

TURCK 

958 0 

100 

2. 958 0 

3. 959 0 

4. 959 0 

5. 958 0 

 

Tabulka 11 Měření max. vzdálenosti čtení (7cm) 

Měření maximální vzdálenosti čtení 

Měření 
Vzdálenost 

[mm] 
Výrobce tagu 

Počet načtení 

za 60 [s]  
Chyby 

Úspěšnost 

[%] 

1. 

70 

LUX 

876 0 

92 

2. 881 0 

3. 890 0 

4. 894 0 

5. 897 0 

1. 

TURCK 

0 0 

0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4. 0 0 

5. 0 0 
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Z předcházejících tabulek, tab. 7 až tab. 11, a následného grafu, graf 4, lze 

vidět výsledky provedeného statického testování v laboratorních podmínkách. 

Můžeme tedy s jistotou říci, že čtecí vzdálenost u obou tagů, v rámci simulace 

výrobní linky (čtení tagu z kratší strany potravinářské formy), je stoprocentní do 

pěti centimetrů čtecí hlavy od tagů. V případě vzdálenosti 6ti centimetrů měl o 2% 

horší úspěšnost načtení tag LUX, nicméně v případě 7mi centimetrů měl tento tag 

92% úspěšnost, zatímco tag TURCK nebyl načten ani jedenkrát. 

Z výsledků tohoto testování lze jednoznačně považovat za vítěze tag LUX, 

který měl 92% úspěšnost čtení i v případě vzdálenosti od hlavy 7 centimetrů, což 

velmi přehledně dokumentuje následující graf. 

Můžeme tedy s jistotou říci, že čtecí vzdálenost u obou tagů, v rámci simulace 

výrobní linky, je stoprocentní do pěti centimetrů čtecí hlavy od tagu. Jak bylo 

poznamenáno, veškeré dosavadní testy byly statické, tag byl ve všech případech 

umístěn pod čtecí hlavu v nejlepší pozici čtení. Nyní budeme zkoumat, jakých 

výsledků bude dosaženo v případě dynamického testu.  
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Graf 4 Výsledky měření maximální vzdálenosti čtení v pásmu HF 
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8.3.2 Stanovení nejvhodnějšího úhlu čtecího zařízení vůči 

formě 

Tato informace nás zajímá pro umístění čtecí hlavy nad formu, která postupuje 

v lince v rámci výrobního procesu čokolády. Jelikož jsou tagy vždy trochu 

natočeny – u tagu LUX je zalit tag pod velmi malým úhlem, který není vždy stejně 

definovaný. Naopak u tagu TURCK je vždy tag umístěn pod úhlem 30° ve formě. 

Proto tedy natočení čtecí hlavy může ovlivnit čtení tagu. Stále byl brán zřetel na 

dosavadní výsledky, kdy tag TURCK nedosahoval takových výsledků jako tag 

LUX. Je tedy možné, že toto natočení čtecí hlavy může výrazně ovlivnit výsledky 

načtení tagu za minutu.  

Byly tedy stanoveny dvě polohy natočení čtecí hlavy - kolmo k formě a pod 

úhlem 45° k formě. Obě polohy jsou patrné na obrázku 55, důležitá je zde žlutá 

čtecí hlava umístěná nad potravinářskou formou.  

 

Obrázek 55 Čtecí hlava kolmo k formě a pod úhlem 45° 

Veškeré laboratorní testy, které budou dále popsány, jsou dynamické - jsou 

prováděny s umístěním potravinářských forem na dopravníkovém pásu, aby byl 

více simulován provoz. Bohužel nebylo zřejmé, jakou rychlostí se pohybuje forma 

po páse ve výrobním procesu, proto bylo čtení měřeno za několika možných 

rychlostí pásu: 0,14m/s, 0,28m/s, 0,56m/s. Jednalo se o měření ve vzdálenosti 3, 

4 a 5 centimetrů. Podle výsledků je možné se rozhodnout pro další testování, při 

kterém může být vzdálenost čtení větší než předpokládaných 5 centimetrů. Při 

každém testu bylo provedeno 10 měření, kdy byla za sebou poslána jedna forma 
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v dané rychlosti. Nebyl zde důležitý časový údaj, ale počet naměřených forem při 

natočení čtecí hlavy.  

I při těchto testech opět svými výsledky dominoval vybraný (zalitý) tag LUX. 

Tento tag byl stoprocentně čitelný při maximální vzdálenosti 5ti centimetrů u obou 

úhlů a u všech rychlostí dopravníkového pásu. Oproti tomu tag TURCK byl čitelný 

pouze při kolmé pozici čtecí hlavy vůči formě, v maximální vzdálenosti  

5 centimetrů. Což se shodovalo s výsledky v předchozím testu, ovšem nebylo 

jisté, zda neovlivní počet načtení rychlost projetí formy po dopravníkovém páse. 

Při naklonění čtecí hlavy pod úhlem 45° k formě byl tag čitelný pouze na 3 cm. 

Díky tomuto testu bylo zjištěno, že natočení čtecí hlavy, nemá pozitivní vliv na 

čtení tagu TURCK, právě naopak.  
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Tabulka 12 Testování naklonění čtecí hlavy vůči tagu v rychlosti 

Počet 

měření 
Výrobce tagu 

KOLMO k formě POD ÚHLEM (45°) k formě 

Ve vzdálenosti [mm] Ve vzdálenosti [mm] 

30 40 50 30 40 50 

10. 

LUX 

10 10 10 10 10 10 

Úspěšnost 

[%] 
100 100 100 100 100 100 

10. 

TURCK 

10 10 10 10 1 0 

Úspěšnost 

[%] 
100 100 100 100 10 0 

Rychlost dopravníkového pásu 12s/170cm = 0,14m/s 

Měření 1 forma 10x 

10. 

LUX 

 

10 

  

10 

 

Úspěšnost 

[%] 
100 100 

10. 

TURCK 

10 0 

Úspěšnost 

[%] 
100 0 

Rychlost dopravníkového pásu 6s/170cm = 0,28m/s 

Měření 1 forma 10x 

10. 

LUX 

 

10 

  

10 

 

Úspěšnost 

[%] 
100 100 

10. 

TURCK 

10 0 

Úspěšnost 

[%] 
100 0 

Rychlost dopravníkového pásu 3s/170cm = 0,56m/s 

Měření 1 forma 10x 

10. 

LUX 

 

10 

  

10 

 

Úspěšnost 

[%] 
100 100 

10. 

TURCK 

10 0 

Úspěšnost 

[%] 
100 0 

Rychlost dopravníkového pásu 6s/170cm = 0,28m/s 

Měření 10 forem za sebou 



 
 
Disertační práce                                                                                      Ing. Petra Fuchsíková 
 

79 
2012 

 

Graf 5 Výsledky testování naklonění čtecí hlavy vůči tagu při stejné rychlosti dopravníkového pásu 
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Graf 6 Výsledky testování naklonění čtecí hlavy vůči tagu při různé rychlosti dopravníkového pásu
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Na předcházejících dvou grafech, graf 5 a graf 6, jsou velmi přehledně 

ilustrovány výsledky dynamického testování v laboratorních podmínkách. Za 

všech testovaných okolností byl 100% úspěšný tag LUX, pro který nebyl 

rozhodující úhel naklonění čtecí hlavy, ani vzdálenost tagu od hlavy a dokonce ani 

rychlost pohybu forem na pásu. S jistotou tedy můžeme tvrdit, že dle provedených 

testování je jednoznačně nejvhodnější použít tag LUX. 

8.4 Testy pro simulaci mycí linky v laboratorních 

podmínkách 

Velmi podobné testování proběhlo u simulace mycí linky v laboratorních 

podmínkách – statické a dynamické testy. Jednalo se o zjištění maximální čtecí 

vzdálenosti, na kterou můžeme RFID tag přečíst. Oproti simulaci výrobní linky se 

nyní jedná o čtení z delší strany formy, kde je umístěn  RFID tag. Následně musí 

být tyto hodnoty ověřeny opět v několika možných rychlostech dopravníkového 

pásu, jelikož i v mycí lince se forma pohybuje určitou rychlostí.   

8.4.1 Test maximální vzdálenosti čtení na mycí lince 

Jedná se o simulaci obklopení tagu kovem a čtení v kolmé poloze čtecího 

zařízení k boční delší straně formy, kde je umístěn tag. Pro tag LUX byla 

maximální čtecí vzdálenost 9,2cm z boční strany formy, což jsou opravdu perfektní 

výsledky. Jedná se o velmi velkou čtecí vzdálenost, z kratší strany dosahoval tag 

čtení na 8 centimetrů (a nebyl už ani čitelný na 100%). Pro tag TURCK byla 

maximální čtecí vzdálenost pouhých 2,5 cm. Toto čtení v kolmé poloze čtecího 

zařízení k boční straně formy lze vidět na obrázku 56.   
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Obrázek 56 Čtení tagu z boční delší strany formy 

Jak lze vidět na obrázku, čtení tagu by mělo být ovlivněno kovem, který formu 

(tag) obklopuje. U simulace výrobní linky se jednalo o čtení tagu z vrchní strany 

formy, nebylo zde tedy tolik zastoupeno rušivé okolí jako v tomto případě. Přesto 

jsme zde dosáhli vyšších hodnot čtecí vzdálenosti. Díky těmto naměřeným 

hodnotám, se můžeme v provozních podmínkách na tyto situace připravit.  

Výsledky měření jsou patrné z tabulky níže.  

Tabulka 13 Simulace mycí linky 

 

 

 

 

 

Opět bylo provedeno deset měření, pro oba tagy a to v nulové rychlosti, jedná 

se o statický test.  

Tabulka 13 a graf 7 reprezentují výsledky testování, v případě simulace čtení 

forem pro mycí linku, kdy je nutné číst tag z delší strany formy. Jak lze vidět, tak 

opět lepších výsledků dosáhl tag LUX, který byl v tomto případě čitelný i z 9ti 

centimetrů, zatímco tag TURCK pouze ze dvou a půl.  

Simulace mycí linky 

Počet  
měření 

Výrobce 
Maximální 

vzdálenost [mm] 

10 LUX 92 

10 TURCK 25 

Umístění tagu KOLMO k formě 
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Graf 7 Statický test pro určení maximální vzdálenosti na mycí lince 

8.4.2 Stanovení maximální čtecí vzdálenosti při zapnutí 

dopravníkového pásu  

Následuje dynamický test, kdy jsme stanovili odhadovanou 

(nejpravděpodobnější) rychlost 0,28m/s a opět se jedná o umístění v kolmé poloze 

čtecího zařízení k boční straně formy. Tag LUX dosahoval stoprocentního načtení 

při maximální vzdálenosti čtecí hlavy a formy až na 8 centimetrů. Tag TURCK 

dosahoval při stejné rychlosti stoprocentní načtení pouze ve vzdálenosti  

1,5 centimetrů.  

Tabulka 14 Maximální čtecí vzdálenost – Simulace mycí linky 

Maximální čtecí vzdálenost – Simulace mycí linky 

Počet 
měření 

Vzdálenost 
[mm] 

Výrobce Počet načtení 

10 

80 LUX 

10 

Úspěšnost 
[%] 

100 

10 

15 TURCK 

10 

Úspěšnost 
[%] 

100 

Rychlost dopravníkového pásu 6s/170cm = 0,28m/s 

Umístění tagu KOLMO k formě 
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Graf 8 Dynamický test pro určení maximální vzdálenosti na mycí lince 

Jak se lze přesvědčit z předcházející tabulky a grafu, tak i v případě 

dynamického testování čtení tagů pro mycí linku, kdy formy se pohybovaly po 

páse rychlostí 0,28 [m·s-1], dosáhl jednoznačně lepších výsledků tag LUX. Oproti 

statickému testování nám sice klesla vzdálenost čtení z 9,2 centimetrů na 8,  

u tagu TURCK tato vzdálenost klesla o jeden centimetr, ze dvou a půl na pouhý 

jeden a půl centimetru, ale i tak lze hovořit o vynikajících výsledcích čtení. 

Můžeme tedy konstatovat, že ve všech testech měl lepší výsledky vybraný, 

zalitý tag LUX oproti navrhovanému tagu TURCK. Taktéž velkou výhodou je cena 

tohoto tagu, která se pohybuje v řádu desetikorun, oproti tagu TURCK (cca 

100Kč/ks).   

8.5 Testy v provozních podmínkách 

Testy v reálném provozu byly provedeny v závodě Zora Olomouc, kde se 

vyrábějí čokoládové výrobky, pro měření bylo připraveno 100 forem opatřených 

RFID tagem. Pro toto testování byl již vybrán pouze tag LUX, který dosahoval 
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nejlepších výsledku ve všech testech v laboratorních podmínkách. Bylo provedeno 

testování na výrobní lince a na mycí lince.  

Pro potravinářské formy byl vybrán tedy tag LUX, jedná se o Transponder 

17mm I-Code SLI SL2S20 MOA2, z přední i zadní strany je viditelný na obrázku 

57.  

 

 

 

Obrázek 57 LUX tag 

Tento vybraný RFID tag LUX už není dále popisován ve výběru komponent 

RFID u výrobní a mycí linky, jelikož byl popsán v této kapitole a na obou linkách 

byl testován. 

8.5.1 Testování na výrobní lince  

Pro testování byla vymezena jedna směna provozu, jednalo se tedy o 8 hodin, 

kdy budou produkovány tabulky čokolády pomocí speciálně vyrobených forem 

s RFID tagem. Po důkladné prohlídce linky bylo zjištěno několik čidel, které 

snímaly přítomnost formy. Z hlediska RFID byla vznesena obava, zda bude vůbec 

možné umístit do výrobní linky čtecí hlavy nad formu s čokoládovou hmotou, kdy 

hrozí riziko, že by mohl nějaký kousek odpadnout (velmi nepravděpodobné) 

z čtecí hlavy. Na obrázku 58 můžeme vidět optický snímač použitý na výrobní 

lince.  
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Obrázek 58 Optický snímač 

Tímto způsobem by mohla být taktéž schovaná RFID čtecí hlava, kde bychom 

měli i jistotu, že nebude nějakým způsobem poškozena, otočena, kdy by následně 

nemusela být tak dobrá čitelnost apod. Pro testování byly zajištěny speciální 

certifikované stojany pro umístění RFID komponent, které se používají 

v mezinárodní laboratoři taktéž jako RFID brána, díky kterým byla implementace 

RFID technologie daleko snadnější a rychlejší.  

RFID tag umístěný na potravinářské formě může být v konečném důsledku na 

obou stranách výrobní linky. Pracovnice, které vkládají formy do linky, nekontrolují 

(doposud tomu tak je) na jaké straně je RFID tag, aby jej pracovnice vložily např. 

vždy na pravou stranu linky. Proto je nutné použít dvě čtecí hlavy na obě strany 

linky, jelikož není možné zaručit vždy stejné vkládání forem. 

Jak je patrné z obrázku 59, použili jsme dle laboratorních testů dvě směrové 

čtecí hlavy, od společnosti TURCK, 

označení TNLR-Q80-H1147-EX [21], které 

v kombinaci s vybraným tagem LUX 

dosahoval vzdálenost čtení  

i 8 centimetrů. V rámci interferencí kovů na 

výrobní lince jsme stanovili vzdálenost 5 

centimetrů RFID tagu od čtecí hlavy, kdy 

byla stoprocentní čitelnost zajištěna. 

Rozměry čtecí hlavy v milimetrech jsou 

 

Obrázek 59 Výrobní linka 
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patrné na obrázku 60. 

Čtecí hlava [21] má obdélníkový tvar, o rozměrech 92x 80x 40mm, čtení je 

z horní strany hlavy, jedná se o plast, do kterého jsou zality kovové části. Dle 

výrobce tato HF čtecí/zapisovací 

hlava, s pracovní frekvencí 13,56 

MHz, vytváří okolo sebe přenosovou 

oblast. Její velikost (0…500mm) 

závisí na vzájemné kombinaci 

čtecí/zapisovací hlavy a datového 

nosiče (tagu). Přípustná okolní teplota 

je v rozmezí -25…+70°C, což je 

vyhovující. Důležitý údaj je taktéž 

Odolnost vůči vibracím, který je 

stanoven na 55 Hz (1 mm).  Čtecí 

hlava je zobrazena na obrázku 60.  

Propojení je zde přes konektor: 

   

konektor …/S2503 konektor …/S2500 konektor …/S2501 

Obrázek 61 Konektory TNLR-Q80-H1147-EX [21] 

Pro zajištění komunikace čtecích hlav je nutné svést tyto dvě hlavy do PLC 

automatu, který tyto údaje zaznamenává. Jedná se o komponenty systému BL67, 

které se skládají ze tří částí: BL67-PG_EN, BL67-2RFID-A, BL67-B-2M12, které 

budou dále popsány.  

  

Obrázek 60 Čtecí hlava  TNLR-Q80-H1147-EX [21] 



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

88 
2012 

BL67-PG_EN [21] 

Jedná se o programovatelnou gateway pro I/O systém BL67 interface pro 

MODBUS TCP (Slave) s označením BL67-PG-EN. Je zde možné programování 

dle IEC 61131-3 pomocí CoDeSys. 

Programovací rozhraní Ethernet  

a RS232. Programová paměť 512 kB, 

dále je zde 32bitový RISC procesor, 

méně než 1 ms pro 1000 příkazů, stupeň 

krytí IP67 a taktéž LED pro indikaci 

napájecího napětí, poruch signálů  

a sběrnice. Programovatelné 

komunikační moduly BL67 lze použít 

jako samostatná PLC, nebo po připojení 

ke sběrnici jako decentralizované PLC 

pro rychlé zpracování signálů. Gateway 

BL67 tvoří nejdůležitější prvek stanic 

BL67. Moduly BL67 komunikují po interní 

sběrnici s komunikačním modulem a nejsou závislé na použitém sběrnicovém 

standardu. 

Rozměry jsou 74 x 145 x 77.5 mm, provozní teplota -25 … +70 °C (-25 … +40 

°C pro cUL), což je vyhovující, odolnost vůči vibracím dle EN 61131. 

BL67-2RFID-A [21] 

BL67 elektronické moduly se zasouvají do pasivních základních modulů, které 

slouží pro připojení signálů. Díky oddělení elektroniky od připojovací techniky je 

výrazně redukován čas na případnou výměnu. Další zvýšení flexibility představuje 

možnost volby základních modulů s různou připojovací technikou. Díky použití 

komunikačních modulů jsou elektronické moduly nezávislé na použité sběrnici. Je 

zde stupeň krytí IP67, LED pro indikaci stavu a diagnostiky. Elektronika je 

galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem, připojení 2 BL Ident 

čtecích/zapisovacích hlav. Dále přenosová rychlost je 115,2 kBit za sekundu.  

Obrázek 62 PLC automat pro RFID čtecí hlavy, 

část 1 [21] 
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Opět nás zajímá v rámci potravinářské výroby provozní teplota, která je 

povolena v rozmezí -25…+70 °C. Odolnost vůči vibracím stejně jako u předchozí 

komponenty dle EN 61131. Stupeň krytí IP67. 

BL67-B-2M12 [21] 

Tyto dvě komponenty 

systému BL67 se vkládají do 

speciálního modulu, který je 

udáván pod názvem BL67-B-

2M12 a jedná se o základní 

modul 2x s konektory M12, je 

zde 5 pólů.  

Celkové propojení všech 

komponent RFID pak je 

zobrazen na obrázku 64. 

Jedná se o propojení čtecích 

hlav s PLC automatem  

a následné čtení RFID tagu.  

 

Obrázek 64 RFID řešení TURCK [21] 

V rámci testování na výrobní lince došlo k potvrzení naměřených hodnot, kdy 

byla čitelnost 5 centimetrů čtecí hlavy od tagu. Byla zde rozdílná rychlost pohybu 

dopravníkového pásu, jelikož se nejednalo o souvislý pohyb. Protože jsou 

 

Obrázek 63 PLC automat pro RFID čtecí hlavy, část 2 [21] 
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neustále vkládány formy ze zásobníku na pás, je tato skutečnost přizpůsobena 

pohybu dopravníkového pásu. Taktéž vyjmutí formy z dopravníkového pásu 

podléhá stejnému systému. Dopravníkový pás je zastaven na několik milisekund  

a následně se pohybuje velmi vysokou rychlostí. Jelikož bylo v laboratoři počítáno 

i s možnou vysokou rychlostí – jednalo se o 0,56m/s, výsledky z laboratorního 

testování byly totožné. 

Při ostrém provozu jsme také zjistili další nepředpokládanou skutečnost, že na 

lince dochází k prostojům z důvodů nepředpokládaných poruch. Což ve 

skutečnosti znamená, že pod čtecí hlavou může zůstat RFID tag, který může být 

stále načítán a dochází ke kolizi systému. V tomto případě jsme nastavili časovač, 

který přečetl danou formu pouze jednou v úseku několika minut – jedná se 

přibližně o 40 minut jeden výrobní cyklus a poté již ID tagu odfiltroval (četl formu 

opět nejdříve za 40 minut).  

Ovšem jelikož některé z neočekávaných poruch trvaly déle, než jsme 

předpokládali a tag pod čtecí hlavou se po 40 minutách začal opět načítat, bylo 

nutné program opět přeprogramovat. Bylo nutné zajistit, aby daná forma byla 

načtena pouze jednou. Dále bylo přípustné načíst ID tagu další formy, v případě, 

že byla načtena druhá forma, mohlo být opět načteno ID první formy. Toto řešení 

je přípustné pouze za předpokladu, že výrobní linka nemůže jít pozpátku, což bylo 

ověřeno u technické obsluhy linky.  

V rámci výrobní linky se jednalo o požadavek Nestlé mít dvě místa na lince 

sledovaná a následně jedno kontrolní místo, na kterém si mohou pracovníci 

zkontrolovat formu např. z hlediska myčky, zda je daná forma očištěna apod. Na 

obrázku 65 je patrné rozmístění výrobní linky.  

Linka je rozdělena na dva okruhy, krátký a dlouhý výrobní cyklus, je tvořena 

několika fázemi pro vkládání forem do zásobníku, vyhřívání forem, vlévání 

čokoládové hmoty do forem, tuhnutí čokoládové hmoty ve formách, vytřepávání 

výrobků pomocí vibrací (horizontální a orbitální), vyjmutí čokoládových výrobků 

z forem a skladování použitých forem, případně znovu navrácení forem do 

výrobního cyklu.  
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Obrázek 65 Výrobní linka OPM detailněji 



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

92 
2012 

Detailní výřez výrobní linky OPM můžeme vidět na obrázku 66, červeně 

označené části jsou zdůrazněné RFID čtecí hlavy – zakresleny na obou stranách 

linky.  

 

Obrázek 66 Detail výrobní linky OPM s umístění RFID technologie 

8.5.2 Testování na mycí lince  

Testování v rámci mycí linky nepodléhalo tolika opatřením, které provázely 

testování na výrobní lince. Byl zde časový prostor neomezený výrobou, jelikož 

mycí linka je zapnuta neustále a využívá se pouze dle požadavků pracovníků 

výrobní linky. Měli jsme k dispozici 100 forem s RFID tagy, které byly použity na 

výrobní lince při předchozím testování. Jelikož docházelo k několika problémům 

v rámci testování, proces čištění forem byl několikanásobný. Bylo zde taktéž 

důležité ověřit odolnost tagu vůči teplotním změnám, jelikož bylo potřeba do tagu 

zapsat okamžitě po očištění formy na konci mycí linky. V rámci mycího procesu je 

tag vystaven teplotám i 80°C, což neomezuje životnost tagu jako takového, ale 

bývá problém při zapisování a čtení do tohoto tagu při vysokých teplotách.  

Na obrázku 67 je patrné teplotní nastavení na mycí lince, kromě teplot pro 

jednotlivé fáze čištění můžeme nastavit i rychlost pohybu formy po pásu. Pro test 

je nastavena na 1,2 metru za minutu a taktéž můžeme sledovat záznam z čidel 

uvnitř mycí linky real time a porovnat jej s nastavenou teplotou. V rámci tohoto 

testování máme prvotní maximální nastavenou teplotu 80°C.  
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Mycí linka je tvořena jedním vstupním a jedním výstupním bodem. Formy jsou 

vkládány ručně do myčky do tří kójí, které jsou široké cca 3 centimetry. Znečištěné 

formy jsou vkládány za sebou s mezerou cca 2 centimetry. Z hlediska mycího 

procesu je nutné tyto vzdálenosti forem dodržovat, což nám vyhovuje, jelikož 

nebude načítání jednotlivého tagu ovlivňovat čtení další formy.  

 

Obrázek 67 Teplotní nastavení na mycí lince 

  

Obrázek 68 Místo vstupu forem do mycí linky 
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Následné místo výstupu forem z mycí linky je opět tvořeno třemi kójemi, formy 

postupují na dopravníkovém pásu a výstup je obsluhován taktéž ručně. Je zde 

kontrolována čistota forem, cyklus čištění může být případně zopakován.  

 

 

Obrázek 69 Místo výstupu forem z mycí linky 

Pro testování v provozu jsme se opět rozhodli použít stejné čtecí/zapisovací 

hlavy jako v laboratorních podmínkách. Instalovali jsme jako u výrobní linky RFID 

hlavu TURCK, označení TNLR-Q80-H1147-EX, která je více popsána v předchozí 

kapitole. Jelikož obsluha mycí linky může dát formu libovolným způsobem, je 

nutné číst ve všech místech – pod dopravníkovým pásem a nad kójemi. Musíme 

tedy umístit čtecí hlavy pod a nad všechny kóje – jedná se o 6 čtecích hlav.  

  

Obrázek 70 Čtecí hlavy na mycí lince – spodní čtení 
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Pod dopravníkovým pásem jsme se obávali o možnosti umístění čtecích hlav, 

ale nalezli jsme řešení. Při umístění čtecích hlav pod pás jsme testovali zápis  

a čtení pouze staticky, jelikož nebylo možné zasahovat do konstrukce mycí linky.  

Tímto jsme zajistili čtení RFID tagu, který byl umístěn na formu a vložen do 

myčky směrem dolů. Ovšem bylo taktéž nutné zajistit čtení z horní strany formy. 

Proto jsme použili TURCK žluté směrové hlavy nad formy a zkusili jsme číst tagy. 

Zde ale nastal problém kvůli velkému množství kovu, které obklopovalo místo 

čtení. Načtení tagu jedné hlavy se díky kovu přeneslo i do dalších hlav a jeden tag 

byl načten i třikrát najednou, což bylo nežádoucí. Rozhodli jsme se tedy pro menší 

směrové hlavy, které nejsou tak citlivé na čtení a nedosahují takových čtecích 

vzdáleností. Dokonce jedna ze zvolených směrových hlav je přímo určena do 

potravinářských provozů díky materiálu, ze kterého je vyrobena.  

 
 

Obrázek 71 Čtecí hlavy na mycí lince – horní četní 
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Spodní hlavy jsou tedy popsány v předchozí kapitole, v rámci testování na 

výrobní lince, horní čtení je zastoupeno menšími čtecími hlavami opět značky 

TURCK, označení TN-CK40-H1147. Při čtení tagu LUX bylo dosaženo vzdálenosti 

3 centimetrů, které byly dostačující.  

K popisu čtecí hlavy - jedná se o plastovou čtvercovou hlavu, která má rozměry 

65 x 40 x 40 mm, hlava je opatřena LEDkami, pro vizuální kontrolu připojení hlavy. 

Čtení je z přední strany, označené žlutou částí. Dle výrobce tato HF 

čtecí/zapisovací hlava, s pracovní frekvencí 

13,56 MHz, vytváří okolo sebe přenosovou 

oblast. Její velikost (0…500mm) závisí na 

vzájemné kombinaci čtecí/zapisovací hlavy  

a datového nosiče (tagu). Přípustná okolní 

teplota je v rozmezí -25…+70 °C, což je 

vyhovující, jelikož čtecí hlava je umístěna na 

konci mycí linky, ne v ní, kde je dosahováno  

i 100°C. Důležitý údaj je taktéž odolnost vůči 

vibracím, který je stanoven na 55 Hz (1 mm).  

Propojení je zde přes konektor: 

  

konektor …/S2500 konektor …/S2501 

Obrázek 73 Konektory TN-CK40-H1147[21] 

Pro zajištění komunikace čtecích hlav je nutné svést tyto tři hlavy do PLC 

automatu, který tyto údaje zaznamenává. Jedná se opět o komponenty systému 

BL67, které se skládají ze tří částí jako u výrobní linky: BL67-PG_EN, BL67-

2RFID-A, BL67-B-2M12. Vše bylo popsáno v minulé kapitole. 

Čtecí hlava, kterou můžeme vidět na pravém obrázku 71 uprostřed, nebylo 

možné použít, i když se jednalo o speciální hlavu vhodnou do potravinářského 

prostředí, její čtecí vzdálenost byla pouze na 2 centimetry, které byly 

 
Obrázek 72 Čtecí hlava  TN-CK40-

H1147[21] 
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nedostatečné. Ovšem pro účely měření jsme ji použili, jelikož jsme neměli 

k dispozici 3 stejné hlavy TN-CK40-H1147. Proto bylo nutné připojit další vizuální 

zařízení, kde jsme si ověřili přečtení tagu – jedná se o RFID kufr od společnosti 

TURCK, díky kterému jsme taktéž zjišťovali zápis informace na tag. Jelikož je zde 

možné zobrazit zapsaná data na tagu.  

 8.5.3 Kontrolní místo 

Kromě sledování forem na výrobní lince a mycí lince bylo nutné zajistit jakýsi 

Check point, kde si budou moci pracovníci Nestlé zkontrolovat formu (tag) kdykoliv 

budou potřebovat. Může se jednat např. o kontrolu dne čištění, kdy se má forma 

použít a obsluha linky si není jistá čistotou formy. Nebo se může jednat  

o rozhodnutí dispečera o použití forem do sezónní výroby, kdy jede výroba na 

třísměnný provoz a formy jsou zde hodně namáhány. V případě sledování 

životního cyklu formy by se dalo určit, zda má být forma použita v rámci 

zátěžových období.  

Dalším z návrhů tohoto kontrolního místa je 

možnost zapisování do databáze v rámci připojení ID 

tagu na formě informací o tomto tagu (formě). 

V případě, že dojde např. k prasknutí formy na lince, 

nebo dojde k jiným nečekaným událostem, můžeme 

 

 

Obrázek 74 Vizualizace čtení tagu 

 

Obrázek 75 Kontrolní místo 
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vše zaznamenat do databáze.  

Pro kontrolní bod je navržena čtecí/zapisovací hlava TURCK TNLR-Q80-

H1147-EX, pro zajištění komunikace je nutné svést hlavu do PLC automatu, který 

načtené informace z tagu zaznamenává. Jedná se o komponenty systému BL67, 

které se skládají ze tří částí: BL67-PG_EN, BL67-2RFID-A, BL67-B-2M12, taktéž 

popsány v předchozí kapitole. Celé řešení je opět viditelné na obrázku 76, je 

použita čtecí hlava v pravé části obrázku – s největším dosahem. Uprostřed je 

čtecí hlava použitá u mycí linky, kde není takový čtecí dosah, je více směrová, což 

je pro nás podstatné kvůli přenosu signálu. Vlevo je použita hlava, která má malý 

dosah a pro naše použití je nevhodná.  

 

 

Obrázek 76 BL67 a čtecí hlavy[21] 
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9 Vlastnosti technologických procesů 

V této kapitole budou popsány technologické procesy, ať už v rámci vlastností 

suroviny, tak v oblasti popisu procesů rozehřívání formy a chladnutí suroviny na 

výrobní lince. A na závěr deváté kapitoly je část, kde je popsáno využití informací 

z technologických procesů. 

9.1 Analýza vlastností suroviny 

Proces výroby čokolády je složitou technologicko-výrobní operací, kde musí 

být dodržena řada faktorů. Důležitou součástí není jen správné složení všech 

ingrediencí, ale také dodržení výrobních postupů.  

Jak lze vidět na následujícím obrázku 77, velmi důležitou roli při výrobě hraje 

také teplota, při které se cukrovinky chladí. 

Na obrázku 77 je tedy ilustrováno teplotní rozpětí pro chlazení čokolády. 

Teplotní rozsah je od 16 °C, kdy získáváme velmi pevnou strukturu čokolády až po 

nějakých 36 °C, kdy konzistence čokolády je velmi měkká. 
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 Vytváření Micro a Macro krystalů 

Během modifikace se také mění struktura z makro krystalů na mikro krystaly. 

Kombinováním těchto krystalů můžeme získat následující výhody: 

- větší specifický povrch, 

- jemnější a hustší strukturu, 

- lepší praskání, křupání, a lesk, 

- lepší tání 

- dobrá distribuce a uvolnění chuti. 

 

Obrázek 77 Teplotní rozsah 
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Na obrázku 78 je ilustrována možná struktura čokolády. Je možné získat 

strukturu tvořenou makro krystaly až po mikro krystaly - v tomto případě se 

z čokolády uvolňuje daleko příjemnější aroma a chuť. 

 

                   2 x 3 = 6

Malý specifický povrch
- hrubá, drsná struktura
- uvolnění horší chutě, vůně

                4 x 12 = 48

Velký specifický povrch
- pěkná, kvalitní struktura
- uvolnění dobré chutě, vůně

          12 x 32 = 364

Uvolnění příjemnějšího 
aroma

 
Obrázek 78 Mikro a Makro krystaly 
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9.2 Teoretický rozbor procesů předehřívání a chlazení 

V této části se zamyslíme nad způsobem a průběhem předehřívání 

potravinářských forem a chlazení těchto forem naplněných čokoládou. Proces 

ohřívání těchto forem a proces ochlazování je významnou technologickou operací, 

kterou lze ovlivnit kvalitu konečného výrobku. Výrobci tento technologický proces 

považují správně za jejich specifické znalosti, a proto není možné od nich 

požadovat přesné údaje. 

Protože cílem disertace je také ukázat jaké možnosti vytváří používání prvků 

RFID, tak je snahou ukázat výrobcům jak je možné některé důležité informace 

využít pro řízení výrobního procesu. 

Proces předehřívání a chlazení má z hlediska automatického řízení 

proporcionální charakter. „Proporcionální členy se vyznačují tím, že ustálený 

stav h(∞) na přechodové charakteristice h (t) existuje a je nenulový, tzn., že mezi 

ustálenými hodnotami výstupní veličiny y a odpovídajícími ustálenými hodnotami 

vstupní veličiny u existuje proporcionalita, tj. netriviální lineární závislost, kterou 

vyjadřuje statická charakteristika.“ [17] 

Vlastnosti prvků systémů, (členů, procesů) můžeme posuzovat buď podle 

hodnot v  ustáleném stavu, anebo při změnách vstupních i výstupních veličin. 

V prvním případě hovoříme o statických vlastnostech, ve druhém pak  

o dynamických. [18] V případě dynamických vlastností rozlišujeme, zda chceme 

popsat reakci na vnitřní stavy systémů anebo reakce na změnu vnějších 

podmínek. V takovém případě prakticky vždy popisujeme přechod výstupní 

veličiny z jednoho ustáleného stavu do druhého při skokové změně vstupní 

veličiny. 

Nejčastějšími způsoby vnějšího popisu dynamických vlastností jsou [18]: 

- diferenciální rovnice systému 

- operátorový přenos 

- impulzní funkce a charakteristika 
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- přechodová funkce a charakteristika 

- frekvenční přenos a charakteristiky. 

 V rámci tohoto teoretického rozboru bude pozornost věnována 

proporcionálním vlastnostem technologických operací, neboť tyto operace jsou 

právě takového charakteru. Pro popis sledovaní technologického procesu 

použijeme formu diferenciální rovnice a operátorového přenosu. Lze předpokládat, 

že i ve skutečném provozu bude možné realizovat na vstupu jednotkový skok, 

tudíž budeme sledovat odezvu výstupní veličiny ve formě přechodové funkce, 

resp. charakteristiky, proporcionálního členu prvého řádu. 

Obecná lineární diferenciální rovnice systému popisuje obecně vztah mezi 

vstupní a výstupní veličinou. Takovouto diferenciální rovnici získáme obvykle tak, 

že z fyzikálních vztahů a zákonů vyeliminujeme většinou všechny veličiny až na 

vstup a výstup [18], diferenciální rovnice je pak vyjádřena ve formě: 

   
         

                                        

 

kde ai a bi jsou konstantní koeficienty, u(t) je vstupní veličina a y(t) je výstupní 

veličina. 

Podmínkou fyzikální realizovatelnosti je pak fakt, že řád nejvyšší derivace 

výstupní veličiny (n) je vždy vyšší nebo roven řádu nejvyšší derivace vstupní 

veličiny (m). Právě v tomto případě ohřevu a ochlazování konstantního množství 

hmoty lze předpokládat, že na levé straně rovnice zůstane jako nejvyšší řád 

derivace řád první a tím lze používat poměrně jednoduchý tvar diferenciální 

rovnice přechodového děje v tomto výrobním systému, a to je lineární diferenciální 

rovnice prvého řádu. 

Nejčastěji používaným způsobem popisu lineárních regulačních členů je 

operátorový přenos, jenž můžeme definovat jako poměr Laplaceova obrazu 

výstupní veličiny k Laplaceovu obrazu vstupní veličiny. Vyjádření operátorového 

přenosu je pak: 
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 {    }

 {    }
 

    

    
 

     
                   

   
             

 

„Přechodová funkce je odezva systému na jednotkový skok η(t) na vstupu  

a značíme ji h(t). Její graf je přechodová charakteristika. Jednotkový skok je 

funkce, která do času t=0 má nulovou hodnotu a v tomto čase skočí její hodnota 

na jednotku, kterou pak stále udržuje. “ [18] 

„Největší význam přechodových funkcí či charakteristik je v tom, že je lze velmi 

snadno získat experimentálně. Přechodové charakteristiky se mimo jiné využívají 

k identifikaci systémů, u nichž neznáme dobře jejich dynamické vlastnosti a kde 

selhává jiný způsob jejich identifikace.“ [18] 

 

Obrázek 79 Odezva systému na jednotkový skok (přechodová funkce) 

 

Jak již bylo poznamenáno, proporcionální členy jsou takové, že se vždy 

ustálí na určité konkrétní nenulové hodnotě. Operátorové přenosy a diferenciální 

rovnice proporcionálních členů jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 15 Operátorový přenos, diferenciální rovnice 

Proporcionální člen Operátorový přenos Diferenciální rovnice 

0. řádu – ideální                      

Se setrvačností 1. 

řádu 
     

 

    
 

                      

Se setrvačností 2. 

řádu 
     

 

              
 

                               

Obecný  
     

  

   
             

 
   

                                

Nyní bude pozornost věnována technologickým procesům. V tomto případě se 

jedná o proces předehřívání a proces chlazení, u kterých lze měnit buď přiváděné 

množství tepla, nebo dobu celého procesu. 

9.2.1 Proces předehřívání 

Na začátku výrobního procesu se formy musejí předehřát na požadovanou 

teplotu, aby nedošlo k znehodnocení čokolády, která se vlévá do forem. 

Jedná se o kontinuální proces, kdy formy pohybující se na dopravním pásu 

vstupují do ohřívacího zařízení, na jehož výstupu je pak do forem vlévána 

čokoláda. V tomto zařízení se formy pohybují po pásech jak horizontálním tak  

i vertikálním směrem tak, aby byly správně nahřáty. Tento proces trvá určitou 

dobu. 

Je tedy možné porovnávat dvě možnosti předehřívání forem. První takovou 

variantou je situace, kdy předpokládáme konstantní dobu předehřívání a můžeme 

měnit teplotu. Druhou variantou je stav, kdy je konstantní teplota, ale je možné 

zrychlit či zpomalit proces předehřívání, tzn. měnit rychlost pohybu pásu, na 

kterém jsou umístěny formy. 
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9.2.1.1 Konstantní doba ohřevu na ustálený stav teploty 

Formy mohou do předehřívací komory vstupovat s různou teplotou. Teplota 

místnosti, ve které jsou formy skladovány, není klimatizována, a tak je teplota 

závislá také na ročním období. Jiná teplota bude v zimním období a jiná pak v létě. 

V tomto případě lze říci, že se změní množství tepla potřebného pro ohřátí forem. 

Doba, po kterou jsou formy ohřívány na požadovanou teplotu, může být v tomto 

případě konstantní. Jak bylo řečeno, je tedy uvažována situace, kdy v případě 

různých ročních období se bude měnit pouze množství přiváděného tepla, nikoliv 

rychlost pásu.  

Vzhledem k faktu, že nebylo nikterak možné získat přesné údaje 

z technologického procesu, neboť se jedná o proces, kde si výrobce drží své 

výrobní tajemství, jsou veškeré konstanty identifikovány z vlastního pozorování 

technologického procesu.  

Z vlastního pozorování a měření tedy vyplynulo, že doba, po kterou jsou formy 

ohřívány, je asi 20 minut. Časová konstanta, která je rovna přibližně jedné třetině 

celkové doby, je tedy stanovena:        [ ].  

Hodnotu k, zesílení, což je v podstatě právě ona změna teploty, která se mění, 

předpokládáme ve třech úrovních. V letním období je předpoklad, že teplota 

vzduchu bude vyšší. 

Konstanta   
  

  
  je tedy poměr přiváděného množství tepla k požadované 

teplotě, což zvolíme pro uvažované změny teploty o 10, 15 a 20 °C. Od toho 

odvodíme konstanty diferenciální rovnice, a tudíž přenosy budou následující:  

Operátorové přenosy budou potom vyjádřeny v následující formě: 
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V programu Matlab Simulink byla sledována odezva výše uvedených 

operátorových přenosů na jednotkový skok, a tak je na přechodových 

charakteristikách možné pozorovat měnící se hodnotu zesílení, pro nás množství 

přiváděného tepla. 

 

Obrázek 80 Zapojení v programu Matlab Simulink 

 

 

Obrázek 81 Přechodové charakteristiky pro proces předehřívání v případě konstantní doby 

Na obrázku 81 jsou znázorněny tři přechodové charakteristiky pro různé změny 

teplot v případě, kdy je konstantní doba předehřívání forem. V případě, kdy je 
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uvažována změna teploty o 10 °C, dosáhneme ustálené hodnoty, což je ±5 %, 

v tomto případě tedy 9,5 °C, přibližně za 1 200 sekund. 

V případě, kdy je uvažována ustálená změna teplota o 10 °C vyšší než je 

teplota formy ze skladu, tak teplota dosáhne ustálené hodnoty, což je ±5 %,  

v tomto případě tedy 9,5 °C, přibližně za 1 200 sekund. 

Ve druhém případě, tj. situace, kdy je ustálená teplota proti teplotě forem ze 

skladu vyšší o 15 °C, (např. na podzim) se ustálené hodnoty dosáhne opět za  

1 200 sekund. To znamená, že se množství dodávaného tepla musí zvýšit. 

Posledním případem je změna teplot o 20 °C, ustálená hodnota je tedy 19°C, 

také za 1 200 sekund. 

9.2.1.2 Proměnná doba ohřevu a změny ustálené teploty 

V tomto případě předpokládejme, že se mění doba, po kterou se forma ohřívá 

změnou rychlosti pohybujícího se pásu. Pokud v tomto případě budeme ještě 

měnit teplotu ohřívacího vzduchu, tak máme možnost velmi operativně měnit dobu 

ohřevu. Toto má velký význam pro zrychlení nebo zpomalení výrobního procesu. 

Obrázek 82 znázorňuje přechodové charakteristiky pro situaci s tím, že nás 

zajímá, kdy bude forma kompletně prohřáta a bude dosažena požadovaná teplota. 

Na základě těchto charakteristik lze měnit dobu ohřevu, když víme, že forma  

o daných vlastnostech bude zahřáta na požadovanou teplotu při daném příkonu 

tepla. 

              

V případě, že je potřeba urychlit daný technologický proces, je velká poptávka 

a je potřeba co nejrychleji vyrábět čokoládové produkty, tak lze z těchto 

charakteristik vyčíst, že za situace, kdy máme charakteristiku 1 (znázorněna 

růžovou barvou) o nejvyšším množství dodávaného tepla, tak bude stačit 

k dosažení potřebné teploty formy čas 200 sekund, přičemž jde o čas, který je 

větší než minimální k důkladnému prohřátí formy. 

Pokud je stanovené konečné množství výrobků, vzhledem k počtu objednávek 

malé a chceme výrobní proces zpomalit, tak je možné vycházet z další 



Disertační práce                                                                                  Ing. Petra Fuchsíková 
 

109 
2012 

charakteristiky, která udává, že při menším množství dodávaného tepla bude 

forma dokonale prohřátá za 650 sekund. 

 

 

Obrázek 82 – Přechodové charakteristiky pro proměnnou dobu ohřevu a změny ustálené teploty 

9.2.1.3 Různé vlastnosti forem a ustálený stav teplot 

Další možnost operativního zásahu do výrobního procesu je ta, že změna 

teploty forem bude konstantní, ale budou formy z různých materiálů. Uvažujme tři 

různé druhy forem. Vlastností daných forem se liší tím, že mají rozdílné tepelné 

vodivosti, tedy dobu, za kterou se ohřeji na danou teplotu, při konstantním 

množství přiváděného tepla, což je ve své podstatě vlastnost materiálu, ze kterého 

jsou formy vyrobeny. Časové konstanty jsou:    

      [ ]       [ ]         [ ]  

Operátorové přenosy budou potom vyjádřeny v následující formě: 
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Obrázek 83 Zapojení v programu Matlab Simulink 

 

 

Obrázek 84 Přechodové charakteristiky pro proces předehřívání v případě konstantního množství 

přiváděného tepla 

9.2.1.4 Různé vlastnosti forem a změny ustálené teploty 

V tomto případě, máme tři typy forem vyrobené z materiálu o různé tepelné 

vodivosti. Pak přiváděné množství tepla je konstantní, ale doba ohřívání je dána 

vlastností forem, ze kterých jsou vyrobeny. Lze tak v případě potřeby rychlejšího 

prohřátí formy zvolit tu, která rychleji reaguje na změny teploty a je schopna 

rychleji přijímat teplo. V tomto případě tak nemusíme zasahovat do přiváděného 

množství tepla, měnit příkon a tím zvyšovat odběr elektrického proudu, popř. 

jiného zdroje.  
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Mohlo by se zdát, že by šlo o vynaložení více nákladů na pořízení forem, které 

jsou zhotoveny z různých materiálů. Nicméně, výrobci čokoládových cukrovinek 

mají velké množství daných forem, přičemž mnohdy některé nejsou používány 

delší dobu, a tak by nic nebránilo tomu, aby bylo pořízeno stejné množství forem, 

které budou zhotovené z jiného materiálu. Tím by bylo možné rychleji reagovat na 

aktuální situaci ve výrobě. 

 

 

Obrázek 85 Přechodové charakteristiky pro proces předehřívání v případě konstantního množství 

přiváděného tepla 

Na obrázku 85 je vidět, že nastavením žádané hodnoty teploty, můžeme měnit 

dobu, za kterou se formy ohřejí. Tato doba má však svá omezení. Je to dáno tím, 

že forma musí být prohřátá celá, tzn. až do vnitřku materiálu. 

Toto vyvolává další úvahu. Musí být vnitřek materiálu formy prohřát na téměř 

stejnou teplotu jako povrch anebo stačí, aby povrch formy měl požadovanou 

teplotu a ihned po nalití čokolády začal chladnout? Záleží to na technologickém 

předpisu a na znalostech výrobců, a to je právě to co samozřejmě nikomu 

neprozradí. Nicméně je to další možnost jak cílevědomě ovládat výrobní proces. 
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9.2.2 Proces chlazení 

Po tom, kdy je čokoláda vlita do předehřátých forem, putuje po lince až do 

místa, kde musí být čokoláda zchlazena tak, aby došlo k jejímu správnému 

vyklopení z forem. Opět můžeme pozorovat oba výše zmíněné případy. 

Nejde však jen o správné vyklopení z forem, ale také o to, jaké struktury  

a konzistence má být výsledná čokoláda. O tom bylo zmíněno na začátku a je 

možné vidět rozdíly na obrázku 77 a 78. 

9.2.2.1 Konstantní doba chlazení na ustálený stav teploty 

V místě, kde je umístěna výrobní linka, se teplota opět může měnit v závislosti 

na ročním období. V létě bude teplota forem vstupujících do chladícího zařízení 

jistě vyšší než v zimním období. V jiném případě může být forma předehřáta na 

vyšší či nižší teplotu, záleží totiž na druhu vyráběné čokolády. Stejně tak nemusí 

vždy docházet k ochlazení na stejnou teplotu, ale záleží právě na typu vyráběné 

cukrovinky. Některé cukrovinky se totiž musí chladit na nižší teplotu, aby bylo 

dosaženo správné konzistence a opačně.  

V tomto případě je tedy měněno množství přiváděného tepla, resp. chladu, 

přičemž doba, po kterou jsou formy naplněné čokoládou v chladícím boxu, je 

konstantní. Tato doba byla stanovena odhadem na 1 350 sekund, časová 

konstanta tak bude opět jedna třetina této doby chlazení, tj.       [ ]. 

Ochlazení je za této situace předpokládáno o 10, 15 a 20 stupňů. 

Operátorové přenosy pak jsou:  
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Obrázek 86 Zapojení v programu Matlab Simulink 

 

 

Obrázek 87 Přechodové charakteristiky pro proces chlazení v případě konstantní doby 

Na obrázku 87 jsou zobrazeny tři uvažované situace, které byly vyjádřeny 

operátorovými přenosy, pomocí přechodových charakteristik. Lze vidět, že u všech 

charakteristik dosáhneme ustálené hodnoty v době 1 350 sekund, což je ona 

doba, po kterou předpokládáme, že formy budou chlazeny. 

9.2.2.2 Proměnná doba chlazení a změny ustálené teploty 

V tomto případě pozorujeme proměnnou dobu ohřevu a změny ustálené 

teploty. Obrázek 88 znázorňuje přechodové charakteristiky pro situaci s tím, že 
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nás zajímá, kdy bude dosažena požadovaná teplota, na kterou má být forma 

s čokoládou dle dané receptury zchlazena. Na základě těchto charakteristik lze 

měnit dobu chlazení, když víme, že forma o daných vlastnostech bude zchlazena 

na požadovanou teplotu při daném odvodu tepla, resp. chladu. 

V případě, že je potřeba urychlit daný technologický proces, kdy je velká 

poptávka a je potřeba co nejrychleji vyrábět čokoládové produkty, tak lze z těchto 

charakteristik vyčíst, že za situace, kdy máme charakteristiku 1 (znázorněna 

růžovou barvou) o nejvyšším množství dodávaného tepla, resp. chladu, tak bude 

stačit k dosažení potřebné teploty formy čas 220 sekund, přičemž jde o čas, který 

je větší než minimální čas, který je potřebný ke spolehlivému zchlazení  

u čokoládové hmoty, která je ve formách obsažena. Nedojde tedy ke zchlazení 

pouze formy, ale také obsahu, který je ve formě. 

V případě, kdy se poptávka snížila a zásob je dostatek, je možné vycházet 

z další charakteristiky, která udává, že při menším množství dodávaného tepla, 

resp. chladu, bude forma dokonale prochlazena za 710 sekund. 

 

 

Obrázek 88 Přechodové charakteristiky pro proces chlazení v případě konstantní doby 
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9.2.2.3 Chlazení forem různých vlastnosti a ustálený stav teplot 

Jak bylo popsáno v podstati 9.2.1.3, předpoklad je, že v těchto popisovaných 

situacích uvažujeme se třemi různými formami, které jsou vyrobeny z různých 

materiálů a mají tak své specifické vlastnosti. 

Za této situace je uvažováno s teplotní změnou chlazení o 15 °C. 

Časové konstanty jsou zvoleny ve třech hodnotách: 

      [ ]       [ ]         [ ]  

Operátorové přenosy pak jsou:  

        
  

      
 

 

        
  

      
 

 

        
  

      
 

 

Obrázek 89 Zapojení v programu Matlab Simulink 
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Obrázek 90 Přechodové charakteristiky pro proces chlazení v případě konstantního množství 

přiváděného tepla 

Fakt, který vyplývá z přechodových charakteristik, které jsou zobrazeny na 

obrázku 90, je zcela zřejmý. Forma, která je vyrobena z takového materiálu, který 

je schopen rychleji reagovat na změny teploty (nejnižší časová konstanta) 

dosáhne rychleji ustálené hodnoty teploty. 

 

9.2.2.4 Chlazení forem různých vlastnosti a změny ustálené 

teploty 

Další možností je při stejném příkonu měnit doby chlazení a přitom používat 

forem různých vlastností. V případě, že je potřeba rychlejšího ochlazení, 

využijeme formy, které jsou vyrobeny z materiálů, které jsou schopny rychleji 

reagovat na změny teploty. 
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Obrázek 91 Přechodové charakteristiky pro proces chlazení v případě konstantního množství 

přiváděného tepla 

9.5 Využití informací z technologických procesů 

Na následujícím obrázku 92 je zobrazen Ganttův diagram pro technologický 

proces výroby čokolády. Ganttův diagram se využívá pro grafické naplánování 

posloupností činností v čase. Na horizontální ose Ganttova diagramu je zobrazeno 

časové období trvání projektu. Časová osa je rozdělena do stejně dlouhých 

časových jednotek (minuty, hodiny, dny, týdny,…). Na vertikální ose jsou pak 

přehledně rozepsány jednotlivé činnosti, na které se projekt rozpadá, vždy jeden 

řádek pro jednu činnost. Jak lze vidět i z obrázku 92, tak lze jednotlivé činnosti 

provázat a znázornit, že daná činnost může nastat až po ukončení předcházející 

činnosti. Na ploše diagramu jsou pak jednotlivé činnosti označeny barevnými 

pruhy, jejichž levá strana označuje plánovaný začátek a pravá strana plánované 

ukončení. Délka pruhu tak označuje předpokládanou délku trvání činnosti. Lze 

také vidět, že v případě, že činnost aktuálně běží, tak v daném pruhu je zobrazena 

procentuální hodnota již vykonané činnosti na daném úkolu. 
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Jak bylo uvedeno dříve, je uvažováno se třemi dobami činností předehřívání  

a ochlazování. V prvním případě jde o dobu patnácti, dvaceti a pětadvaceti minut. 

Proces chlazení má pak dobu trvání osmnáct, třiadvacet a osmadvacet minut.  

V Ganttově diagramu na obrázku 92 je pracováno vždy pouze se dvěma 

krajními hodnotami daných činností. Označení A nese proces předehřívání 

s dobou trvání patnáct minut, označení C pak proces ohřívání s dobou pětadvaceti 

minut. Logicky, označení B by nesl proces s dobou trvání dvacet minut.  

Obdobné je to i v případě chlazení. Označení D v grafu nese chlazení s dobou 

trvání činnosti osmnáct minut, F pak s dobou osmadvaceti minut. V Ganttově 

diagramu pak není zobrazena střední doba trvání, třiadvacet minut, která by nesla 

označení E. 
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Ganttův diagram 

 

Obrázek 92 Ganttův diagram 
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Jak lze tedy vidět z obrázku 92, tak v případě, kdy zvolíme nejkratší možné 

doby procesu, tak lze uspořit až 20 minut času. V takovém případě předehříváme 

a chladíme formy větší, resp. menší teplotou, doba procesu je tak zrychlena. Toho 

lze využít v případě, kdy je velké množství objednávek a je potřeba jejich rychlé 

plnění. Naopak v případě, kdy je daných výrobků dostatek a není tak velká 

poptávka, je možné prodloužit procesy a zpomalit tak samotnou výrobu. Uspoříme 

tak energii, kterou je třeba vynaložit na rychlejší ohřev, resp. chlazení, a také není 

nutné, aby docházelo k razantnějším krokům, jako je např. propouštění 

zaměstnanců, což by mohlo třeba nastat v případě, kdy není poptávka. 
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10   Finanční náklady na projekt RFID 

V této kapitole budou představeny finanční náklady spojené s implementací 

technologie do závodu Nestlé. Jedná se o propočítání ROI analýzy, což je analýza 

návratnosti investic. ROI (Return On Investment) vyjadřuje čistý zisk nebo čistou 

ztrátu vůči počáteční investici a obvykle se udává v procentech. Díky této kalkulaci 

může podnik rozhodnout, zda je pro něj investice zajímavá, či nikoli. 

10.1 Jednotlivé finanční náklady do RFID technologie 

V rámci výrobní linky, jak již bylo popsáno v podkapitole 8.5.1 je počítáno se 

čtyřmi čtecími hlavami TNLR-Q80-H1147-EX, jedná se o dvě čtecí místa na lince 

po dvou hlavách, na každé straně pásu jedna, jelikož nemůžeme zajistit, že forma 

bude vložena s RFID tagem vždy na jednu stranu. Pro sběr dat bude zapotřebí 

čtecí zařízení BL67, které bude kompatibilní se softwarem, propojené pomocí 

kabeláže.  

Tabulka 16 Investice do RFID systému na výrobní lince 

RFID INFRASTRUKTURA – INVESTICE Kč Kusů Suma 

Čtecí hlavy TNLR-Q80-H1147-EX 5 300 4 21 200 

Čtečka specifikace BL67 22 500 1 22 500 

Celkem náklady na výrobní lince 
  

43 700 

U mycí linky musíme rozdělit čtení tagů v rámci spodního a horního čtení – viz 

podkapitola 8.5.2. Opět z důvodu možnosti vložení formy s RFID čipem směrem 

nahoru, či dolů. Bylo taktéž konzultováno s vedením Nestlé, možné nařízení pro 

přesné vkládání formy do mycí linky, ale pro tento projekt počítáme s možností 

vložení forem všemi možnými způsoby. Pro horní čtení jsme použili totožné tři 

hlavy typu TN-CK40-H1147, které jsou vhodné do potravinářských závodů, pro 

spodní čtení pod mycí linkou jsme použili totožné hlavy jako u výrobní linky, jedná 

se o tři kusy čtecích hlav TNLR-Q80-H1147-EX od společnosti Turck. Veškerá 

data budou opět shromažďována pomocí čtecího zařízení BL67, které bude 

propojeno kabeláží a napojené na software.  
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Tabulka 17 Investice do RFID systému na mycí lince  

RFID INFRASTRUKTURA – INVESTICE Kč Kusů Suma 

Čtecí hlavy TNLR-Q80-H1147-EX, (spodní čtení) 5 300 3 15 900 

Čtecí hlavy TN-CK40-H1147, (horní čtení) 4 650 3 13 950 

Čtečka specifikace BL67 22 500 2 45 000 

Celkem náklady na výrobní lince 
  

74 850 

Posledním bodem, kde je potřeba specifikovat finanční náklady je kontrolní 

bod, opět popsán v předchozí podkapitole 8.5.3. Opět se jedná o čtecí hlavu, která 

dosahovala nejlepších naměřených výsledků - TURCK TNLR-Q80-H1147-EX. 

Stačí pouze jeden kus propojený s PLC automatem BL67 a opět napojený pomocí 

kabeláže, k třídění dat dochází pomocí softwaru.  

Tabulka 18 Investice do RFID systému na kontrolním místě 

RFID INFRASTRUKTURA – INVESTICE Kč Kusů Suma 

Čtecí hlavy TNLR-Q80-H1147-EX 5 300 1 5 300 

Čtečka specifikace BL67 22 500 1 22 500 

Celkem náklady na kontrolní místo 
  

27 800 

Dalšími podbody kalkulace jsou části investic, které jsou nutné vynaložit, aby 

systém fungoval, ať už se jedná o investice na projekt, software, či instalaci 

technologie. V některých případech se jedná o investice, které nejsou předem 

dány jako předchozí hardware, ale o částky, které je možné odhadnut 

z předchozích zkušeností. Tato částka taktéž závisí na dodavateli, od kterého by 

společnost Nestlé odebírala RFID technologii.  

Tabulka 19 Investice do RFID systému spojené s instalací 

RFID INFRASTRUKTURA – INVESTICE Kč Kusů Suma 

Projekt 30 000 1 30 000 

Kabeláž pro komunikaci čtecích hlav s PLC 
systémem - 50m 

8 100 6 48 600 

Zasíťování systému1 10 000 1 10 000 

Instalace1 50 000 1 50 000 

Software (vč. Middleware na stávající IS)1 210 000 1 210 000 

Celkem náklady spojené s instalací 
  

348 600 

                                                           
1
 Vycházíme z předchozích zkušeností 
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Posledním bodem, ve kterém specifikujeme náklady na implementaci RFID 

technologie, abychom mohli spočítat návratnost investic, jsou rekurentní náklady. 

Jedná se o investice, které se opakují v letech a jsou potřebné k udržení systému 

v chodu. Jedná se např. o licence na software, nebo údržba celého systému, která 

je stanovena na 10% z celkových investic implementace.   

Tabulka 20 Investice do RFID systému – rekurentní náklady 

RFID INFRASTRUKTURA – Rekurentní náklady Kč Kusů Suma 

Školení zaměstnanců 4 000 2 8 000 

Licence na SW 20 000 1 20 000 

Tag 11 10 000 110 000  

Údržba (%/rok) 
 

10% 49 495 

Celkem rekurentní náklady 
  

187 495 

Nyní můžeme tedy spočítat celkové náklady na hardware, software  

a rekurentní náklady na udržení systému v chodu – viz tabulka níže. Díky 

celkovým nákladům můžeme dále zjistit návratnost investic v letech.  

Tabulka 21 Investice do RFID systému – rekurentní náklady 

RFID INFRASTRUKTURA – Celkové náklady Kč 

Investice 494 950 

Rekurentní náklady 187 495 

Celkem za projekt 682 445 

10.2 Specifikace nákladů a výnosů  

V této kapitole jsou v tabulce přesně popsány náklady a výnosy projektu po 

dobu 4 let, kdy se očekává návratnost investic. Ve většině případů, pokud se 

jedná o delší návratnost investic, není již tento projekt rentabilní. Proto počítáme 

ROI analýzu pouze pro 4 roky. Tato tabulka je pak dále pro zpřehlednění 

převedena do grafické podoby, kde je přesně zřetelná návratnost investic v letech.  
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Tabulka 22 Náklady a výnosy 

NESTLÉ ZORA OLOMOUC 

CZK 
 

skutečné kumulativní skutečné kumulativní skutečné kumulativní skutečné kumulativní 

  
 

rok první rok druhý rok třetí rok čtvrtý 

NÁKLADY 

  
         

investice 
 

494 950 494 950 0 494 950 0 494 950 0 494 950 

hardware 
 

464 950 464 950 0 464 950 0 464 950 0 464 950 

projekt 
 

30 000 30 000 0 30 000 0 30 000 0 30 000 

  
         

rekurentní 
náklady  

187 495 187 495 179 495 366 990 187 495 554 485 187 495 741 980 

Tagy 
 

110 000 110 000 110 000 220 000 110 000 330 000 110 000 440 000 

software 
 

20 000 20 000 20 000 40 000 20 000 60 000 20 000 80 000 

zaškolení 
 

8 000 8 000 0 8 000 8 000 16 000 8 000 24 000 

údržba 
 

49 495 49 495 49 495 98 990 49 495 148 485 49 495 197 980 

  
         

NÁKLADY 
CELKEM 

682 445 682 445 179 495 861 940 187 495 1 049 435 187 495 1 236 930 

  
         

VÝNOSY 
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operativní výnosy 100 000 100 000 100 000 200 000 100 000 300 000 100 000 400 000 

vyšší 
kapacita  

100 000 100 000 100 000 200 000 100 000 300 000 100 000 400 000 

  
         

  
         

výhody (přínosy) 
efektivnosti 

406 000 406 000 406 000 812 000 406 000 1 218 000 406 000 1 624 000 

znovu 
čištění  

1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 3 000 1 000 4 000 

špatná 
forma  

300 000 300 000 300 000 600 000 300 000 900 000 300 000 1 200 000 

zničení 
formy  

5 000 5 000 5 000 10 000 5 000 15 000 5 000 20 000 

sporné body 100 000 100 000 100 000 200 000 100 000 300 000 100 000 400 000 

  
         

VÝNOSY 

CELKEM 
506 000 506 000 506 000 1 012 000 506 000 1 518 000 506 000 2 024 000 

  
         

ROZDÍL -176 445 -176 445 326 505 150 060 318 505 468 565 318 505 787 070 
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 10.3 Analýza návratnosti investic 

 Pro výpočet analýzy návratnosti investic byly veškeré náklady a výnosy 

specifikovány společností Nestlé. Tyto finanční položky byly vysledovány 

v předchozím období přímo na lince OPM, na kterou by byla RFID technologie 

aplikována. Díky výpočtu nákladů a výnosů na projekt můžeme vypočítat analýzu 

návratnosti investic projektu v letech. Na základě této analýzy se vedení závodu 

Nestlé taktéž může rozhodnout, zda je pro ně investice zajímavá, či nikoli. Často 

bývají ROI analýzy velmi složité a časově náročné, jelikož na financích některé 

rozhodnutí o projektech stojí.  

Tabulka 23 Analýza návratnosti v letech 

V letech 1 2 3 4 

Kumulativní náklady 682 445 861 940 1 049 435 1 236 930 

Kumulativní výnosy 506 000 1 012 000 1 518 000 2 024 000 

Jak je patrné z tabulky číslo 23, v prvním roce jsou vyšší náklady než výnosy, 

proto je tento rok pro společnost Nestlé ztrátový z hlediska aplikace RFID 

technologie. Ovšem v následujících letech je tomu naopak. Přehledněji je tabulka 

vložena do grafu číslo 9. 

 

Graf 9 Grafické znázornění ROI analýzy 
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 Na grafu je zřetelná návratnost investic, kdy se protíná křivka nákladů  

a výnosů po roce a půl. Od tohoto roku začne být projekt rentabilní a společnost 

Nestlé bude z implementace RFID technologie získávat každým rokem přínosy.  

 V prvním roce je rozdíl mezi náklady a výnosy ztráta 176 445 korun, 

v následujících letech se jedná již o zisk, v druhém roce je zisk 150 060 korun, ve 

třetím roce se jedná 468 565 korun zisk a v posledním vypočítaném roce jde  

o částku 787 070 korun zisku.  

 Z tohoto hlediska je hodnocen projekt velmi pozitivně, návratnost investic 

do dvou let je brán jako velmi efektivní investice.   
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11   Závěr 

RFID  technologie začíná být stále více vidět a to zejména v očích 

průmyslových podniků, pro které mnohdy diskutabilní přínosy RFID technologie 

začínají být stále více zřejmé. Jedním z velmi palčivých problémů bývá právě 

efektivní manipulace a kontrola přepravních obalů. RFID technologie opravdu 

problém řeší a nenabízí zde jen jakousi modernější a dražší alternativu k čárovým 

kódům.  

Přínosy traceability, v podobě značného a přesného náhledu na procesní 

řetězec, jsou zřejmé samy o sobě. Případným obohacením o RFID technologii pak 

dostáváme velice efektivní, značně zautomatizované a zpřesněné řešení.   

Zmíněné konkrétní případové studie u zahraničních společností hovoří 

nejenom o funkčnosti systému technologie RFID, ale předávají také informaci  

o jejich přínosech v rámci vnitropodnikových procesů těchto podniků.  

Hlavním cílem disertační práce byl výzkum a aplikování technologie 

automatické identifikace na bázi RFID za účelem zvýšení automatizace výrobního 

procesu ve společnosti Zora Olomouc. Toho bylo dosaženo analýzou a návrhem 

využití RFID technologie pro nově budovanou výrobní linku a testováním 

vhodných RFID tagů, které budou použity na označování forem. V takovém 

rozsahu v rámci jedné firmy je využití RFID technologie velmi ojedinělé. 

Jedinečnost této disertační práce lze spatřit v komplexním pojetí řešené 

problematiky až po samotnou realizaci, od teoretického rozboru až k reálným 

výsledkům v samotném provozu. 

Přínosy výsledků disertační práce pro výrobní podnik Zora Olomouc jsou 

nemalé. Lze jmenovat např. zefektivnění celého výrobního procesu, snížení 

neočekávaných chyb a prostojů, tím pádem dojde ke zvýšení 

konkurenceschopnosti aj. 

Disertační práce tedy reagovala na potřeby zefektivnění logisticko-výrobního 

procesu v rámci závodu Zora Olomouc. K dosažení daného cíle byla vybrána  

a aplikována technologie automatické identifikace označována jako RFID. 
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První dvě kapitoly popisují úvod do problematiky a vyjmenovávají cíle a přínos 

disertační práce. V další kapitole jsou shrnuty poznatky o současném stavu  

a řešení dané problematiky u nás i ve světě.  

Kapitola 4 informuje o automatické identifikaci v logistickém řetězci. Je zde 

popsána samotná RFID technologie i další alternativy automatické identifikace. 

Závěrem této kapitoly pak je vyzdvihnutí významu a přínosů zavedení RFID 

technologie do logistického řetězce. V následující kapitole je pojednáno  

o samotném technologickém procesu, je zde popsán výrobní cyklus. Nedílnou 

součástí výrobního cyklu jsou pak jednotlivé komponenty, v tomto případě pak 

formy pro výrobu čokoládových cukrovinek. V kapitole 6 jsou popsány podmínky 

pro samotné nastavení a testování.  

Kapitolou 7 začíná stěžejní část disertační práce spočívající ve výběru, návrhu 

a realizaci automatické identifikace položek v logisticko-výrobním procesu 

společnosti Nestlé. Kapitola 7 se zabývala návrhem a volbou vhodné frekvence 

pro automatickou identifikaci. Byla vybrána řada RFID tagů pracujících na 

frekvenci HF i UHF. V rámci mezinárodní laboratoře ILAB RFID na VŠB-TU 

Ostrava pak byla provedena řada měření a testování, na jejímž základě pak bylo 

rozhodnuto o výběru frekvence pro značení speciální potravinových forem.  

Následující kapitola ilustrovala samotné měření a testování RFID technologie 

v laboratorních i provozních podmínkách. V rámci tohoto testování byly již vybrány 

dva konkrétní tagy pracující na HF frekvenci. Dále pak byl vybrán nejvhodnější 

hardware pro danou technologii. Veškeré výsledky měření a testování jsou 

přehledně popsány a také shrnuty v tabulkách. Na základě testování bylo také 

vybráno umístění RFID komponent tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.  

Kapitola 9 pak teoreticky rozebírá a popisuje jednotlivé procesy předehřívání  

a chlazení. Výsledky jsou pak ilustrovány pomocí přechodových charakteristik. 

Závěrem je pak pomocí Ganttova diagramu ilustrována možnost využití informací 

získaných z technologických procesů.  
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Závěrečná desátá kapitola se zabývala ROI analýzou neboli analýzou 

návratnosti investic. Díky této kalkulaci se může daný podnik rozhodnout, zda je 

pro něj vůbec vhodné do této technologie investovat. 

Závěry vyplývající z jednotlivých cílů disertační práce jsou následující: 

Prvním dílčím cílem práce bylo provedení analýzy a zhodnocení současného 

stavu řešení problematiky. Jak bylo zmíněno, tak v ČR doposud nejsou využívány 

prvky automatické identifikace v takové míře. Pokud již dojde k samotnému 

značení vratných forem či kontejnerů, tak je to pouze na bázi čárových kódů. Jak 

dokazují případové studie ze světa, tak mimo ČR si již výhody RFID technologie 

uvědomují a začínají je aplikovat do výrobního procesu.  

Dále byla provedena analýza a popis výrobního procesu, kde bylo uvažováno 

s aplikováním RFID technologie. Následoval popis a specifikace použitých 

hardwarových komponent a popis samotné RFID technologie.  

V rámci samotného návrhu a realizace RFID technologie pro značení 

potravinových forem v rámci logisticko-výrobního procesu výroby čokolády byla 

nejprve na základě laboratorního testování vybrána frekvence, na které se bude 

následně pracovat. Z výsledků testování vyplynulo, že nejvhodnější je využít RFID 

technologie pracující na frekvenci HF. 

Poté byl pomocí laboratorního testování vybrán nejvhodnější hardware RFID 

technologie, jde zejména o tagy a čtecí zařízení. Na základě těchto výsledků pak 

byla v laboratoři ILAB RFID provedena řada dalších měření, která měla v rámci 

laboratorních podmínek simulovat samotný proces výroby. Na základě zjištění  

a výsledků testování poté bylo přikročeno k samotnému měření v provozních 

podmínkách, na kterých byly ověřeny výsledky, které byly získány v laboratoři. 

Závěrem lze říci, že navrhovaná disertační práce ověřila možnosti aplikace 

RFID technologie v logisticko-výrobním procesu závodu Zora Olomouc. Na 

základě výsledků testování a provedené ROI analýzy je možné říci, že lze 

doporučit samotnou realizaci RFID technologie do plného provozu ve společnosti 

Nestlé. 
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Příloha č. 1 Měření UHF technologie 

 
Měření UHF technologie 

 
1. měření - 10 cm 2. měření - 15 cm 3. měření - 20 cm 4. měření - 40 cm 

TAG 
A B C D A B C D A B C D A B C D 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

12 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

13 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

14 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

15 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

17 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

18 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
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19 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

21 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

22 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

23 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

24 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

25 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

26 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

27 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

28 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

29 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

30 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

31 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

32 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

33 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

34 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

35 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

36 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

37 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

38 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

39 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

40 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

SUMA 40 40 25 40 36 40 0 36 0 40 0 0 0 0 0 0 

Příloha č. 1 Naměřené hodnoty UHF tagů  



 

147 
2012 

Příloha č. 2 Měření HF technologie 

 

Měření HF technologie 

 
1. měření - 2 cm 2. měření - 4 cm 3. měření - 6 cm 4. měření - 8 cm 

TAG 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

12 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
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18 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

21 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

25 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

27 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

28 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

30 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

32 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

33 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

34 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

35 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

36 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

38 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

39 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

40 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

SUMA 40 40 40 5 40 40 0 40 36 0 0 28 

Příloha č. 2 Naměřené hodnoty HF tagů 


