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Summary  

The presented work is conclusive proposal to launch a new software for processing 

qualitative samples and comprehensive quality monitoring. With the change in the 

corporate information system S1 for a new SAP R / 3, at the company of SD a.s., there was 

the need to devise and incorporate a new application for tracking and calculating the 

quality of the samples to a new information system SAP R / 3. In the first part the reader is 

acquainted with the issue of qualitative parameters and system of SAP R / 3. The next 

section describes the previous system of processing quality. Followed the proposal of         

a new comprehensive solution related to the other key functionality of SAP R / 3. Finally 

this work intends to evaluace the overall project, eventually there may occur the benefits of 

the proposed solution.  

Keywords: S1, SAP, software, SD.as, qualitative parameters 

 

 

 

Anotace  

V předložené práci je zpracován návrh na realizaci nového software pro zpracování 

kvalitativních vzorků a komplexního sledování kvality. Se změnou informačního 

podnikového systému S1 za nový systém SAP R/3 na SD a.s.,bylo potřeba navrhnou          

a zakomponovat novou aplikaci pro sledování a výpočet kvalitativních vzorků do nového 

informačního systému SAP R/3. V první části je čtenář seznámen s problematikou 

kvalitativních parametrů a systémem SAP R/3. V další části je popsán předchozí systém 

zpracování kvality. Následuje návrh uceleného řešení s návazností na ostatní klíčové 

funkcionality systému SAP R/3.  Na závěr práce je zhodnocení, případně přínos 

navrhovaného řešení. 

Klíčová slova: S1, SAP, software, SD.a.s., kvalitativní parametry 
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Přehled zkratek 

Wex voda hrubá 

Wh voda zbylá 

W
a
 voda v analytickém vzorku 

W
r
t   voda veškerá ( v původním stavu ) 

A
a
    popel v analytickém vzorku 

A
d
    popel v bezvodém stavu 

Q
a 

s(v)
                                        

 spalné teplo v analytickém vzorku při konstantním objemu
    

 

Q 
r
i(p)                            výhřevnost v původním stavu při konstantním tlaku 

tS   teplota spékání 

tA   teplota počátku deformace 

tB   teplota tání 

tC   teplota tečení 

ČSN   Česká norma 

ISO   mezinárodní norma ISO 

hp hrubý prach 

ts topná směs 

ps průmyslová směs 

ko kostka 

o ořech 

AD aditivované palivo  

ÚUL   Úpravna uhlí Ledvice 

SD, a.s. Severočeské doly a.s. 

SQL standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích 

ABAP vývojový jazyk SAP R/3 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dotazovac%C3%AD_jazyk
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1. ÚVOD 

Z porovnání objemů celosvětových zásob ropy a zemního plynu na straně jedné      

a tuhých paliv na straně druhé je zřejmé, že uhlí zůstane i z pohledu velmi dlouhé 

perspektivy důležitým energetickým zdrojem a jeho význam v celosvětovém měřítku,        

v porovnání se současností, naopak poroste. Ani Česká republika nemá do budoucna jinou 

možnost, než vytvořit účelnou skladbu všech zdrojů primárních energií, to znamená včetně 

optimálního podílu uhlí, zejména hnědého, na celkových palivoenergetických potřebách 

státu. Tato kombinace však musí, na rozdíl od nedávné minulosti, zajišťovat do budoucna 

trvale ekologicky přijatelné podmínky života v oblastech s intenzivní báňskou činností       

a výrobou elektrické energie na bázi uhlí.  

Uhlí patří k tradičním energetickým surovinám, Česká republika využívá svých 

vlastních zdrojů. Převážná část tepelné i elektrické energie se v České republice získává 

spalováním uhlí, a to zejména uhlím hnědého.  

Spalování fosilních paliv pro energetické účely přináší četné ekologické, technické 

i ekonomické problémy. Je dobře známo, že vysoký obsah síry v uhlí má nepříznivý vliv 

na jeho využití a na životní prostředí. Přímé spalování uhlí s vysokým obsahem síry 

uvolňuje SO2 do atmosféry a to přispívá k znečišťování životního prostředí v podobě 

kyselých dešťů.  

Mezi hlavní producenty hnědého uhlí v ČR patří Severočeské doly a. s. (dále SD 

a.s.). Stále si udržují svou pozici na trhu s hnědým uhlím jak tříděným, tak uhlím 

energetickým.   

Současná obchodní strategie SD a.s. musí pružně reagovat na požadavky trhu. Byla 

přijata řešení k zajištění vysokého standardu kvality tříděných druhů uhlí a k zajištění 

výroby prachového uhlí, splňující podmínky pro kvalitní spalování ve vazbě na oblast 

ekologické legislativy.  

Uhlí z produkce SD a. s., splňuje náročné ukazatele pro šetrné spalování uhlí ve 

vztahu k životnímu prostředí. Pro dodržení všech podmínek byla přijatá řada zásadních 

opatření. Byl vybudován kvalitní dispečink, který na základě kontinuálních síroměrů, 

popeloměrů a pasových vah řídí těžbu tak, aby byl minimalizován rozptyl kvalitativních 

znaků ve výsledném produktu.  Laboratoře byly vybaveny kvalitními měřicími přístroji     

a nakoupen a vyvinut potřebný software k získávání přesnějších parametrů z uhelných 

vzorků. 

Cílem mé práce bylo navrhnout, naprogramovat a otestovat software pro 

zpracování, vyhodnocování kvalitativních vzorků a začlenění do systému SAP R/3 modulu 

OU.  
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2. KVALITATIVNÍ PARAMETRY HNĚDÉHO UHLÍ 

2.1. Uhlí 

2.1.1. Vlastnosti uhlí a jeho vznik 

Všeobecně se dnes uznává, že pevné hořlavé látky (kaustobiolity) vznikly z látek 

rostlinných, z části i ze zbytků živočichů v bažinách. Následkem horotvorné činnosti 

rozlévaly se v karbonské době oceány do přímořských nížin, nebo ve vnitrozemí 

vznikaly bezodtoké oblasti. V dusném klimatu rostly v době karbonské přesličky, plavuně 

a stromovité kapradiny, v třetihorách již to byly rostliny jehličnaté, jedlovité a tisové, 

kromě toho i duby, buky, javory, platany, břízy, vrby, magnólie, skořicovníky, palmy        

a jiné. 

Vznik mocných vrstev organických látek lze si představit takto, obsahuje-li voda 

dostatek výživných látek, zarůstá bažina vodomilnou květenou, která se šíří od břehu ke 

středu bažiny. Ve středu bažiny žijí planktonní řasy a živočichové. Jejich mrtvá těla nebo 

odumřelé části klesají ke dnu a pozvolna vyplňují organickou hmotou celou pánev směrem 

k povrchu. Přes tuto výplň přestupuje někdy i stromoví. Jejím rozkladem se tvoří rašelina  

a hnilokal. Tím se bažina mění v rašeliniště. Tento pochod se může opakovat vícekrát, 

takže vrstvy organických usazenin se střídají s horninami neústrojnými. 

2.1.2. Prouhelňování 

Ostrá hranice mezi rašeliněním a prouhelňováním neexistuje. Prvý pochod plynule 

přechází do druhého. Hnilokal - rašelina - xylit - hnědé uhlí - černé uhlí - antracit je řadou 

souvislou. Pochod prouhelňování je v podstatě postupným ubýváním kyslíku, vodíku         

a zvětšováním obsahu uhlíku. 

Při tvorbě uhlí značnou úlohu tvoří teplota a tlak. V přírodě způsobuje tlakovou 

proměnu hornin především horotvorný tlak a váha nadložních vrstev. Horotvorný tlak 

může při orogenetických pochodech dosáhnout síly mnoha set tisíc atmosfér. Zatížením 

nadložními vrstvami stoupá tlak každých 10 m asi o 0,2 - 0,25 MPa a v hloubce 1000m 

obnáší kolem 20 až 25 MPa. Touto cestou se celá souvrství ponořují do značných hloubek. 

Tlak vytlačuje z uhlí nejdříve vodu a zhušťuje jeho hmotu. Současně probíhají i chemické 

změny, zejména nastává úbytek prchavých hořlavin a molekulární přeskupení atomů. 

Odhaduje se, že množství plynů, které se tvoří při prouhelňování, činí 100 - 200 m
3
 na       

1 m
3
 uhelné hmoty. 

S hloubkou klesání vrstev uhlí stoupá i teplota, a to průměrně každých 33 m o jeden 

stupeň Celsia. Tedy v hloubce 1500 m je již asi 50 stupňů Celsia. Skutečnost, že při 

prouhelnění spolupůsobí teplota i tlak, potvrzuje okolnost, že hnědé uhlí slabě prouhelněné 

se nikdy nevyskytuje ve větší hloubce. Na prouhelňování má rovněž vliv povahy 

nadložních vrstev, zejména jejich propustnost pro plyny. Tam, kde je nadloží 

pórovité nebo silně porušené, nalézáme uhlí na plyny chudší než na místech, kde se 
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vyskytuje pod vrstvami celistvými a nepropustnými. Vlastnosti uhlí dále závisí na 

rázu původní květeny. Hnědé uhlí třetihorní se totiž utvořilo z rostlin 

pryskyřičnatých a voskonosných, kdežto prvohorní uhlí vzniklo z rostlin s nepatrným 

obsahem těchto látek 

2.1.3.  Fyzikální vlastnosti a chemické sloţení hnědého uhlí 

Podle původu, způsobu vzniku a stupně prouhelnění jsou fyzikální a chemické 

vlastnosti uhlí velmi rozličné. Struktura může být zemitá, dřevitá a vláknitá. Uhlí může být 

husté, voskové a těžko se štěpící. Lom je rovný až ploše lasturnatý. Tvrdost je 

všeobecně malá, pevnost kolísá v širokých hranicích. Barva je hnědá až hnědočerná, 

vryp žlutý až hnědý. Váha uhlí závisí na množství anorganických příměsí. Měrná 

hmotnost hnědého uhlí je 800 - 1500 kg/m
3
. Pro dopravu je důležitější objemová váha.     

U hnědého uhlí činí 630 - 830 kg/m
3
, je závislá na měrné hmotnosti a zrnitosti - nakypření. 

Tuhá paliva obsahují tři hlavní složky:  

 Minerální podíl ( původní popeloviny ) 

 Hořlavinu 

 Vodu. 

Popeloviny a voda jsou v každém tuhém palivu, a to v různých 

množstvích. Jsou nežádoucím balastem a snižují hodnotu paliva. Hořlaviny v palivech 

jsou složeny převážně z uhlíku C, menšího množství vodíku H, kyslíku O2, který se 

vyskytuje od malých do velkých množství a z malých množství síry S a dusíku 

N. Podle geologického stáří určujeme stupeň prouhelnění a to od dřeva až          

k antracitu, v podstatě až ke grafitu, který je posledním členem prouhelňovací 

řady, ale není už palivem. 

Při prouhelňování ubývá kyslíku a přibývá uhlíku, někdy i vodíku. Se stupněm 

prouhelnění vzrůstá neprchavá hořlavina a zmenšuje se množství prchavé hořlaviny. 

Výhřevnost závisí především na koncentraci a na vzájemném poměru hořlavých 

prvků, uhlíku a vodíku. Čím více je jich v uhlí, tím větší je jeho výhřevnost. 1% C dává 

0,34 MJ/kg, 1% H dává 1,42 MJ/kg. 

Výhřevnost uhlí v severočeském revíru činí 9,04 - 21,26 MJ/kg, průměrně 15,49 

MJ/kg. 

Nevítanou složkou uhlí je voda. Značně snižuje jeho výhřevnost, zvyšuje váhu 

a usnadňuje zapaření uhlí při uskladnění. Obsah vody v uhlí severočeského revíru je 20,9 

až 37,9 %, průměrně 28,9 %. 

Výhřevnost je také ovlivňována obsahem popelovin. Jsou to sloučeniny 

pocházející jednak z původní ústrojné hmoty (popeloviny vnitřní), jednak z látek 

nerostných, které byly přineseny vodou nebo větrem a usazeny současně s rostlinnými 
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zbytky. Obsah popela není v uhlí rozložen rovnoměrně, nýbrž mění se jak v horizontální 

rozloze sloje, tak v jejím vertikálním průřezu. 

Nejmenší obsah popela vykazuje střed uhlí severočeského revíru, zatímco 

směrem k výchozům sloje obsahu popela přibývá, zvláště směrem západním tak, že 

vykazuje až 40 % i více popela v původním stavu. Průměrný obsah popela v revíru je 13,7 

%. 

Význačnou vlastností hnědého uhlí je hygroskopičnost, schopnost nasát        

v suchém stavu vlhkost vzduchu. Vysušené hnědé uhlí přijme v poměrně krátké době 10 

- 20 % vody. Hnědé uhlí je většinou bez lesku, výhřevnost kolem 16,75 MJ/kg. Měkká 

hnědá uhlí mají malou pevnost, 40 - 60 % vlhkosti. Zemité uhlí je bohaté popelem. Je 

značně rozšířeno v severočeské pánvi, zejména na okraji pod názvem „kapucín" 

(oxyhumolit). Voskové uhlí za vlhka je světle hnědé, po vyschnutí žlutohnědé až žluté, 

velmi lehké. Tvrdá hnědá uhlí obsahují méně vlhkosti, 30 - 40 %, jsou celistvá. 

Lesklé hnědé uhlí je až černé, kostkovité až lasturnaté. Obyčejné hnědé uhlí je na 

příčném lomu mdlé, lom má kostkovitý. [3] 

2.2.  Přehled kvalitativních parametrů a jejich určení 

2.2.1. Voda 

Hrubá voda (Wex) je voda, která unikne ze vzorku paliva při dosažení přibližné 

rovnováhy s atmosférou, které byl vystaven. Obsah hrubé vody se stanoví sušením při 

teplotě laboratoře nebo v sušárnách při teplotě max 40°C ± 5°C pro hnědá uhlí. 

Voda zbylá je obsah vody ve vzorku po sušení na vzduchu (Wh) – obsah vody ve 

vzorku paliva po  dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou, které byl vystaven. Obsah 

zbylé vody se stanoví v laboratorním vzorku o rozměru zrna pod 3,15 mm  a hmotnosti ne 

menší než 200 g sušením při teplotě od 105°C do 110°C. Stanovuje se vážkovou metodou 

na základě úbytku vody při sušení. 

Veškerá voda (W
r
t ) je obsah vody v palivu v době vzorkování, kterou lze  odstranit 

za vymezených podmínek a  představuje celkový obsah zbylé a hrubé vody. Obsah veškeré 

vody se stanoví dvoustupňovou metodou jako součet hrubé vody a vody zbylé. 

Voda v analytickém vzorku (W
a
) – obsah vody v analytickém vzorku tuhých paliv, 

po dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou laboratoře, který lze odstranit za 

specifikovaných podmínek. Obsah vody v analytickém vzorku se stanoví jako úbytek 

hmotnosti vzorku po sušení v sušárně při teplotě od 105°C do 110°C . 

2.2.2. Popel 

Obsah popela je hmotnost tuhého zbytku po žíhání navážky vzorku paliva za 

dodržení předepsaných podmínek, vztažená k hmotnosti paliva a vyjádřená v hmotnostních 

procentech.  
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Podstata zkoušky spočívá ve spálení navážky tuhého paliva a v žíhání vzniklého 

popela za podmínek předepsaných v normě. 

2.2.3. Spalné teplo a výhřevnost 

Spalné teplo je množství tepla uvolněné dokonalým spálením 1g látky pod tlakem 

kyslíku na plynný dusík, oxid siřičitý a kapalnou vodu. Vyjadřuje se v kJ/kg nebo  MJ/kg 

Výhřevnost, výhřevnost tuhých látek není možno přímo stanovit, vypočítá se 

z hodnoty spalného tepla, obsahu vody a elementárního vodíku. Vyjadřuje se v kJ/kg nebo  

MJ/kg 

2.2.4. Síra  

Síra je v uhlí obsažena obvykle ve třech formách: anorganické sulfidy jako pyrit 

(FeS2), anorganické sírany tvořící součást popelovin a organická síra v uhlíkaté hmotě. 

2.2.5. Měrná sirnatost  

Měrná sirnatost paliva je obsah sloučenin síry vyjádřený jako síra v gramech 

v palivu v původním stavu, vztažený na výhřevnost. 

2.2.6. Podsítné do 10 mm  

Podíl zrna, které při třídící zkoušce vzorku propadne kontrolním sítem se 

čtvercovými otvory 10 x 10 mm, vyjádřený v hmotnostních procentech z navážky vzorku. 

2.2.7. Podsítné celkem 

 Podíl zrna, který při třídící zkoušce vzorku propadne sítem se čtvercovými otvory 

o rozměru stran rovném spodní hranici správného zrna určené pro jednotlivé druhy uhlí 

katalogem, vyjádřený v hmotnostních procentech z navážky vzorku. 

2.2.8. Nadsítné  

Podíl zrna, který při třídící zkoušce zůstane na kontrolním sítě se čtvercovými 

otvory o rozměru stran rovném horní hranici správného zrna určené pro jednotlivé druhy 

uhlí katalogem, vyjádřený v hmotnostních procentech z navážky vzorku 

2.2.9. Viditelná hlušina  

Makropetrograficky rozlišitelná zrna průvodních hornin s žádným nebo 

nevyužitelným podílem hořlaviny. Přípustný obsah je vyjádřen v hmotnostních procentech.  
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2.3. Hodnocení upravitelnosti nerostných surovin a kontrola 
provozu  

Hodnocení upravitelnosti je podloženo experimentálním laboratorním výzkumem. 

Slouží jako podklad pro navrhování vhodných technologických postupů úpravy, resp. pro 

kontrolu provozu a hodnocení účinnosti jednotlivých technologických uzlů. Celý proces 

hodnocení upravitelnosti a metodika kontroly technologických operací má základní 

význam z hlediska efektivního využití užitkových surovin. Jeho jednotlivé operace, tj. 

odběr vzorků a jejich zpracování, laboratorní rozbory i způsob jejich hodnocení, mají 

stejnou důležitost. 

2.4. Vzorkování uhlí 

Vzorkování nerostných surovin a produktů jejich úpravy spočívá v odběru takového 

množství materiálu, které charakterizuje veškerou masu materiálu. Vzorkovaný celek je 

tvořen jednou nebo několika jednotkami zpravidla stejné velikosti. Vzorek je část 

materiálu, sloužící buď přímo, nebo nepřímo k jeho zkoušení. 

Při hodnocení jakosti vzorkovaného celku se v souladu s ČSN 44 1304 

"Vzorkování materiálů, základní ustanovení" za základní považují tyto etapy: 

 celkového množství materiálu, který tvoří vzorkovaný celek, 

 specifikování cíle vzorkování, 

 určení znaků, které mají být kontrolovány, 

 odběr dílčích vzorků, 

 úprava vzorků, 

 analýza vzorků, 

 zhodnocení získaných výsledků analýzy. 

Podle toho, jaké má vzorek vlastnosti, resp. jak byl získán a k čemu je určen, 

rozlišují se různé druhy vzorků. Vzorek reprezentativní je taková část materiálu, kde podíly 

jednotlivých sledovaných složek a rozdělení hodnot sledovaného znaku (např. podle 

zrnitosti) odpovídají průměrům ve vzorkovaném celku nebo v jeho části. Nemá-li vzorek 

tyto vlastnosti, jde o vzorek stranný. Dílčí vzorek je samostatně (jednorázově ) odebraný 

podíl vzorkovaného materiálu, tvořící součást vzorku celkového. Při vzorkování z toku 

materiálu je dílčí vzorek představován buď vzorkem spojitým, nebo přerušovaným. 

Příklady dílčích vzorků mohou být vzorky lokální, vystihující jakost materiálu v určité 

jeho části nebo vrstvě, jako např. vzorek z povrchu, vzorek z horní vrstvy, vzorek ode dna 

apod. Jsou-li dílčí vzorky odebrány u jednotek tak, aby vystihovaly jakost vzorkované 

jednotky, pak jejich souhrn tvoří jednotkový vzorek. Je-li materiál ve vzorkované jednotce 

homogenní, je jediný dílčí vzorek současně i jednotkový, je-li materiál jednotky 

heterogenní je jednotkový vzorek vždy vzorkem složeným (směsným). Příkladem 

složeného vzorku může být vzorek horizontální nebo vertikální. Soubor dílčích vzorků 
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před jejich smíšením se nazývá vzorek souhrnný, po jejich smísení vzniká vzorek hrubý. 

Vzorek získaný homogenizováním, případně úpravou je vzorek průměrný. Části vzorku po 

úpravě a homogenizaci jsou označovány jako vzorky redukované. Takovými vzorky jsou 

např. laboratorní vzorek, analytický vzorek, rezervní vzorek. Laboratorní vzorek tuhých 

paliv má obvykle trnitost pod 3 mm (resp. pod 10 mm). Při vzorkování tuhých paliv se 

užívá termínu zásilka, což je množství paliva, vyrobené (resp. dodané) za určitý časový 

úsek, jehož průměrná jakost je charakterizována jedním hrubým vzorkem. Takový hrubý 

nebo průměrný vzorek, který je použit k přípravě laboratorního vzorku nebo vzorku 

rozhodčího, je vzorek konečný. Souvislost mezi vzorkem konečným a jednotlivými 

odvozenými druhy vzorků je patrno ze schématu. Velikost vzorku je určena objemem nebo 

hmotností a je specifikována v souladu s plánem  vzorkování, který obsahuje všechny 

základní požadavky (tj. cíl vzorkování, techniku vzorkování, schéma vzorkování, počet 

dílčích vzorků, postup úpravy vzorků, velikost laboratorního vzorku) vždy pro dílčí 

vzorek. [1] 
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2.5. Katalog obchodních druhů uhlí SD a.s 

obch. 

označení 
 zrnitost H

daf
 W

r
t A

d
 S

r
 S

r
m V

daf
 Q

daf
s Q

r
i 

hlušin

a 
 obsah  

klíč druh v prům. prům. prům. prům. prům. prům. prům. prům. nad  %  

třídn. paliva mm % % % % g/MJ % MJ/kg MJ/kg 
40 

mm 
pods. nads. prach 

113 ko2 40 -100 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6 3 10 10 3 

121 o1 20 - 40 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6  10 10 3 

122 o2 10 - 25 5,6 30,2 9,8 0,77 0,44 51 30,2 17,6  10 10 10 

135 hp1 0 - 10 5,6 29,7 13,1 0,84 0,50 51 30,0 16,9  12 

136 hp2 0 - 10 5,6 26,5 29,2 0,84 0,64 51 29,2 13,6  12 

151 ps1 0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,8 15,6  10 

152 ps2 0 - 30 6,0 26,4 28,5 0,81 0,58 53 29,2 14,0  10 

163 ps3 0 - 30 6,0 25,5 35,3 0,82 0,66 54 28,6 12,5  10 

164 ps4 0 - 30 6,0 25,4 39,7 0,82 0,72 55 28,2 11,4  10 

735 
hp1 

AD 
0 - 10 5,6 29,7 15,0 0,84 0,50 51 29,0 16,4 

 
12 

751 
ps1 

AD 
0 - 30 5,9 29,5 18,6 0,85 0,54 52 29,7 15,6 

 
10 

162 ps2 0-30 5,9 34,0 34,0 1,8 1,6 52 28,6 10,5  10 
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3. POPIS SYSTÉMU SAP R/3 

3.1.  Historie  

 Firmu SAP (SAP = Software, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung) založilo v roce 1972 pět bývalých zaměstnanců firmy IBM: Dietmar 

Hopp, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner, Klaus Tschira a Claus Wellenreuther. Jejich 

cílem bylo vyvinout standardní software pro řízení podnikové ekonomiky: 

O rok později, tj. roku 1973, byl završen vývoj prvního standardního softwaru pro 

oblast finančního účetnictví. Tento produkt také vytvořil základ systému SAP R/1, kde 

písmeno R je zkratkou ze slov Real Time-Datenverarbeitung (zpracování dat v reálném 

čase). 

 Následovníkem se stal systém SAP R/2, který je možné označit za první 

systém ERP. Ten se dočkal značného rozšíření, nicméně jeho provoz stále vyžadoval 

použití sálových počítačů.  

V roce 1992 začala firma SAP dodávat další verzi svého systému, označenou SAP 

R/3. Lze říci, že ve srovnání s verzemi předcházejícími se jedná o zcela přepracovaný 

produkt, založený na architektuře klient-server a využití relačních databází. Systém byl 

navíc upraven tak, aby jej bylo možné provozovat na hardwaru různých výrobců. Server 

systému SAP R/3 lze nainstalovat i na počítače s různými operačními systémy. Díky 

tomuto systému dosáhla firma SAP celosvětově vedoucího postavení na trhu se 

standardními softwary pro řízení podnikové ekonomiky. V roce 2002 firma SAP provedla 

další technologický skok, když na trh uvedla systém SAP R/3 Enterprise. Z hlediska 

funkčnosti však nebyly provedeny žádné výrazné změny. Jednotlivé částečné moduly byly 

uspořádány novým způsobem, což umožnilo vývoj některých rozšíření. [2] 

3.2.  Popis systému 

Společnost SAP poskytuje komplexní soubor podnikových aplikací a obchodních 

řešení pro podporu každé oblasti podnikání.  SAP R/3 je client/server aplikace využívající 

třívrstvý model. Prezentační vrstva nebo klient komunikují s uživatelem. V aplikační 

vrstvě je uložena business logika a databázová vrstva zaznamenává a ukládá všechna data 

systému včetně transakčních a konfiguračních dat. 

Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním proprietárním jazykem 

ABAP (Advanced Business Application Programming). ABAP, neboli ABAP/4, je 

jazykem čtvré generace (4GL) umožňujícím vytvářet jednoduché, ale výkonné programy. 

R/3 obsahuje také kompletní vývojové prostředí, které umožňuje modifikovat existující 

programový kód SAPu nebo vytvářet vlastní funkčnost, od reportů až po transakční 

systémy, s využitím SAP frameworku. ABAP komunikuje s databází pomocí SQL dotazů, 

které umožňují vybírat, měnit a mazat data. Dále umožňuje vytvářet grafická uživatelská 

rozhraní a middleware pro integraci s jinými systémy. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Middleware&action=edit&redlink=1
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Nastavení systému při zavádění je velmi složité, protože SAP R/3 je v každé 

společnosti nastaven jinak.  Skládá se z jednotlivých modulů, které rozšiřují schopnosti 

řešení SAP Business One, zjednodušují podnikové procesy a nabízejí daleko více, než jen 

základní administrativní funkce.  

Přehled modulů SAP R /3: 

 FI (Financial Accounting) Finanční účetnictví  

 CO (Controlling) Kontroling  

 AM (Asset Management) Evidence majetku  

 PS (Project systém) Plánování dlouhodobých projektů  

 WF (Workflow) Řízení oběhu dokumentů  

 IS (Industry Solutions) Specifická řešení různých odvětví  

 HR (Human Resources) Řízení lidských zdrojů  

 PM (Plant Maintenance) Údržba  

 MM (Materials Management) Skladové hospodářství a logistika  

 QM (Quality Management) Management kvality  

 PP (Production Planning) Plánování výroby  

 SD (Sales and Distribution) Podpora prodeje  

 

Kompletní funkcionalita řízení kvality je včleněná do modulu SD, kde byla 

naprogramována jak stěžejní aplikace „Kvalita“ tak i následný reporting. Který monitoruje 

a vyhodnocuje kvalitativní parametry jednotlivých odběrů. Bylo zapotřebí vyřešit               

i navázání na cenotvorbu a fakturaci standardu SAP R/3. 
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4. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU SLEDOVÁNÍ KVALITY UHLÍ A 
ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ. 

4.1. Historie 

4.1.1. Výpočet kvalitativních ukazatelů 

Výpočet kvalitativních ukazatelů se prováděl „ručně" pomoci elektronické 

kalkulačky. V DNT například kalkulačkou Nisa. V polovině sedmdesátých let jim byla 

přidělena kapesní kalkulačka ELKA (bulharský výrobek) a po řadě let teprve SHARP. 

Aby se nemusely stále přepočítávat dílčí hodnoty v lávkách, převedly se 

technologické profily vrtů celého dolového pole Merkur a postupem času i Března do 

Broelových nomogramů, vykreslily se na čtvrtky a přiložením růžice se poměrně rychle 

nechala odečíst výhřevnost. Převážnou část práce při výpočtu a konstrukci těchto 

nomogramů ležela na tehdejších figurantkách závodu. Komplikace byla i v tom, že výpočet 

bral jako váhového činitele výtěžnost segmentu a graficky se musela vykreslovat jeho 

mocnost.  

S příchodem výpočetní techniky vyvstaly požadavky na vytvoření aplikací, které by 

tyto složité a zdlouhavé výpočty usnadnily. Vznikl program „Kvalita“ který se postupně 

dle požadavků uživatelů a vývoji výpočetní techniky upravoval a vznikly následně verze 

1,2 a 3. Tento program přinesl neuvěřitelné usnadnění práce, veškeré výpočty byly 

zautomatizovány. Obsahoval i veškerý potřebný reporting, sledování kvalitativních 

parametrů v časových údobích, histogramy a sestavy pro technické parametry uhlí atd.  

4.1.2. Zřízení dispečinku pro řízení kvality 

S postupným nárůstem evidovaných údajů a zdokonalováním výpočetní techniky se 

počalo pracovat na projektu komplexního zpracování získávaných výsledků, který byl 

nazván „Komplexním systémem sledování kvalitativních parametrů těženého uhlí" (dále 

jen KSSK). Realizátorem tohoto projektu měl být ORGREZ Brno s.p. Započatá jednání     

v roce 1991 a postupné konzultace počátkem roku 1992 nakonec přinesly zevrubné zadání 

pro realizaci projektu. Změnou organizace v ORGREZu se vytvořila nová skupina 

pracovníků, zabývající se naším projektem, která mezitím založila svou firmu MIP spol.    

s r.o. a v roce 1992 započala s budováním a realizováním projektu KSSK na ZULu. 

Koncem roku byla dodána většina hardwarových prostředků a započalo se s budováním 

počítačové sítě. V tomto roce se také na ZULu vyčlenilo samostatné nákladové středisko 

tzv. Kvalitový dispečink, kde byli ustanoveni pracovníci pro řízení kooperace jednotlivých 

dispečinků na základě shromažďovaných údajů a pracovníci pro údržbu techniky. [3] 

4.2. Stávající systém sledování kvality a zpracování vzorků  

Základem pro řízení kvality u jednotlivých odběratelů je údaj v kmenovém 

záznamu tzv. modifikační číslo odběratele. Které hovoří o tom, jak často a jakým 
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způsobem se vytváří rozbor vzorků. V případě maloodběratelů platí hodnoty uvedené        

v katalogu firmy SD a.s., v případě ostatních zákazníků, velkoodběratelů platí kvalitativní 

hodnoty smluvně dohodnuté. Odvíjejí se od katalogových hodnot, ale ve většině případů 

připouštějí určitou toleranci, tj. vybrané kvalitativní ukazovatele v rozmezí od-do. Základní 

kvalitativní parametry uvedené v katalogu jsou závazné. V případě, že zákazník má 

speciální požadavky na kvalitu dodávky, zváží se výrobní kapacity a možnosti a nadefinuje 

se nový produkt ze specifických kvalitativními parametry. V případě některých zákazníků 

jsou dohodnuty specielní kvalitativní parametry závislé na příjemce materiálu.  

V elektronické formě se vybraným zákazníkům zasílají výsledky kvalitativních 

rozborů. Soubor, který obdrží zákazník, slouží zároveň jako podklad pro fakturaci. Pro 

vybrané odběratele je nutné do přílohy faktury zahrnout tzv. jakostní odpočty. Výsledky 

kvalitativních rozborů se zasílají všem zákazníkům s výjimkou maloodběratelů z důvodu 

legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a kontroly fakturace. Jednotlivé rozbory se 

zasílají zákazníkům přes rozhraní FTP, ve formátu DBF pro další zpracování v aplikaci 

Carbon. Tato aplikace byla vyvinutá firmou SHD-SOFT(ware), a.s za účelem zpracování 

fakturace na straně zákazníků pro své partnery.  Rozbory se poskytují dekádně po fakturaci 

na SD a.s. 

Dekádně se  přenášejí i data přes rozhraní do systému S1 a výsledky analýzy 

vzorků jsou zahrnuty do procesu fakturace a jsou zohledněny při kalkulaci za nedodržení 

kvalitativních norem dodávky se zpravidla dává zákazníkovi sleva. Podklady pro výpočet 

jsou v externím systému Kvalita, modulu laboratoří. Podmínky pro slevy, resp. přirážky 

jsou uloženy v kmenových záznamech podmínek.  

U některých vybraných zákazníku modifikační číslo odběratele evidované              

v kmenovém záznamu platí jen pro určité druhy uhlí. Pro ostatní druhy uhlí se kvalitativní 

vzorky pro odběratele přiřazují na základě jiného modifikačního čísla. Pro realizaci dané 

změny modifikačního čísla je v systému definována tabulka pro odběratele, druh uhlí, 

modifikační číslo z kmenového záznamu odběratele a nové modifikační číslo jako 

převodník pro správné určení kvalitativních parametrů expedovaného uhlí. 

4.3. Popis programu Kvalita 

Ve stávajícím systému sledování kvality je stěžejní aplikace Kvalita. Jedná se         

o externí aplikaci, která není součástí podnikového software S1. Jde o jednovrstvou 

architekturu s primitivní databází (soubory DBF) uloženou na file serveru, vytvořená 

vývojovém nástroji Visual FoxPro.  
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4.4. Popis nedostatků současného řešení 

4.4.1.  Modifikační čísla 

Vzorkování je řízeno přes tzv. modifikační číslo odběratele. Je to třímístní kód, 

který již v současnosti neumožňuje zachovávat původní logiku tvorby jednotlivých kódů. 

Modifikační čísla slouží k zatřídění odběrních míst a konkrétního druhu paliva do 

jednotlivých skupin z pohledu analýzy vzorků.  Jelikož odběrná místa jsou „živá“ data, 

které neustále vznikají a zanikají, dochází k narůstání modifikačních čísel. Pro obsluhu je 

velmi náročné se orientovat ve velkém počtu těchto čísel. Je důležité mít na zřeteli, že       

o veškerých změnách v číselnících je nutné zúčastněné osoby informovat.  

 

Příklad převodní tabulky pro modifikační čísla. 

Modifikační 
číslo 

Kód 
uhlí 

Druh 
uhlí 

Značka Odběratel 

200 113 ko2  Všeobecný  

201 113 ko2 exp export 

226 121 oř2 LI-MI 4219100020, 4219100030 

274 151 Ps1 EME 4109030030, 4109030031, 4109030032, 
4109030033 

286 152 Ps2 EME-ET 4109030010, 4101010010 

 
4.4.2. Integrace 

Aplikace Kvalita není součástí informačního systému S1, přenos dat pro další 

zpracování např. fakturace je řešen importem dat do systému. Data kvalitativních 

parametrů jsou uložena v primitivní databází DBF na file serveru, správa dat je velmi 

složitá a neodpovídá bezpečnostním databázovým standardům. Kvalita je oddělená jak od 

odbytu tak i nakládky, informace o ložených vagónech nejsou online a nelze je využit pro 

generování vzorků. Změna dat v odbytu, jak expedičních, nebo kmenových (odběratelé, 

kupní smlouvy)  není provázána na kvalitu a na opak. 

4.4.3. Lokality 

SD a.s. je rozdělena na dvě lokality Doly Nástup Tušimice (dále DNT) a Doly 

Bílina (DB), kde obě lokality mají historicky odlišné vzorkování kvality a tím jsou dané 

problémy s kompatibilitou a následným reportingem. Nová verze programu Kvalita musí 

sjednotit vzorkování na jednotlivých lokalitách. 
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4.4.4. Nové technologie 

S nástupem nových technologii a přístrojů na zpracování a vyhodnocení 

kvalitativních vzorků není stávající aplikace schopna reagovat. Obě úpravny získaly 

certifikát kvality, kde v návaznosti pro splnění se musí změnit metodika vzorkování.   
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5. NÁVRH ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ V NÁVAZNOSTI NA SYSTÉM 
SAP R/3 

5.1.  Analýza a návrh řešení 

Obr. 1 

 

V podmínkách SD a.s. je nutné vyhodnocovaní kvality uhlí. To se provádí odběrem 

a vyhodnocováním vzorků expedovaného paliva. Výsledkem jsou tzv. Kvalitativní 

parametry paliva, které mají přímý dopad na cenotvorbu, jsou předmětem dohod                 

s odběrateli. Protože kvalitu paliva je možné stanovit až následně, tj. po realizaci expedice, 

není možné využít standardní způsob šaržování materiálu. Za tímto účelem je pro potřeby 

SD a.s. nutné vyvinout uživatelskou funkcionalitu pokrývající celý proces od smluvního 

dojednání cenových podmínek přes zpracování dat pro externí modul kvalita, přes databázi 

aktuálních parametrů expedovaného paliva až po automatické zpracování ve fakturaci se 

zabudovaným tiskem příloh faktur o kvalitě. Kompletace kvalitativních dat se realizuje 

dekádně 3 až 4 dny po ukončení kalendářní dekády.  Systém umožňuje výpočet vážených 

průměrů jakostních parametrů za zadané období, druh a skupinu uhlí. Systém umožňuje 

evidovat historii dat o kvalitě v případě arbitrážního řízení. Pro zohlednění smluvně 
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dohodnutých podmínek za nedodržení kvalitativních parametrů jsou v systému založeny 

nové cenové podmínky – slevy za nedodržení kvalitativních parametrů.  

Jelikož dochází ke změně podnikového systému z S1 na SAP R/3 veškerá 

funkcionalita, programové vybavení musí být integrované v systému SAP R/3. SAP má 

své vlastní vývojové prostředí i svůj programovací jazyk, který se nazývá ABAB.  

V současné verzi SAP R/3 6.20 je možné naprogramovat uživatelsky příjemné 

prostředí s pomocí SAP Enjoy prvků.  Tato knihovna grafických objektů by měla být 

základem pro realizaci komplexního řešení kvality. Stěžejním prvkem bude Alv grid, je to 

tabulka pro zobrazení a editaci dat, která obsahuje řadu funkcí pro prácí s daty např. 

filtrace, třídění, součty atd.  

5.2. Kmenová data 

5.2.1. Kupní smlouvy 

Základem pro stanovení způsobu vzorkování jsou kupní smlouvy, kde zákazník dle 

možností výrobní kapacity specifikuje požadavky na kvalitu dodávky. Zákazníci si mohou 

určit své vlastní kvalitativní parametry vzorků, jedná se o takzvané speciální vzorkování.  

U speciálního vzorkování se u každé dodávky odebere příslušný vzorek. Při nedodržení 

takto stanovených kriterií jsou v kupních smlouvách dohodnuté sankce. Při speciálním 

vzorkování vychází cena z výhřevnosti: 

Cena = Qir  * hmotnost * sazba 

 

Mezi speciální vzorkování můžeme začlenit i výjimečné případy pocházející 

z kupních smluv jako jsou „Duální parametry“. Jedná se o speciální vzorkování, kde 

výsledná cena vychází z kombinace dvou kvalitativních parametrů, např. vody a popele. 

Při individuálním překročení kvalitativních parametrů se výsledná cena nemění, ale jestliže 

nastane splnění podmínky u obou hodnot dle nastavení  výsledná cena se mění. Další 

takovou zvláštností je např. „Stop třída“, kde se stanoví max. výhřevnost, za kterou už 

další sankce nejsou udíleny.  Je potřeba všechny tato výjimečné způsoby vzorkování, 

výpočtu cen a nebo sankcí  zanalyzovat a začlenit do systému. 

Druhou, většinovou skupinou vzorkování a výpočtu kvality jsou tzv. sesypy. 

Sesypy jsou vzorky, které se stanovují pro daný druh uhlí a směnu. Jeden takovýto vzorek 

je určen pro více dodávek. Výsledná cena se nepočítá z výhřevnosti, jako u speciálního 

vzorku, ale dle ceníku.   

Cena = sazba * hmotnost. 

 

Kupním smlouvám musí odpovídat i ceníky, kde jednotlivé sazby jsou závislé na 

kombinaci vstupních klíčů při výpočtu faktury. Nejnižší takovýto ceník je tzv. katalog, kde 

jsou základní ceny SD a.s. Vstupní klíče nám dají jiné sazby, např. zákazník může mít 
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jinou cenu po ose a jinou po dráze. Může si stanovit ceny pro své odběrné místa jiné ceny 

atd. Výběr ceníků připomíná trychtýř. Dané klíče nám vyberou příslušný ceník, vyhledává 

se od nejvyšší úrovně a postupně při nenalezení ceníku odpovídajícímu daným kriteriím se 

sestupuje níž. Poslední ceník je tzv. katalogový.  

Příklad klíčů pro stanovení ceny: 

 Výhřevnost/Druh dokladu/Skupina odběrných míst/Materiál 

 Výhřevnost/ Skupina odběrných míst /materiál 

 Odběrné místo/materiál 

 Skupina odběrných míst /materiál 

 Výhřevnost/Druh dokladu/ Odběrné místo /Skupina materiálu 

 Výhřevnost/ Odběrné místo /skupina materiálu 

 Odběrné místo /skupina materiálu 

 Výhřevnost/Druh dokladu/Plátce/Materiál 

 Výhřevnost/Plátce/ Materiál  

 Plátce/Materiál 

 Materiál 

 

Obr. 2 
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Při podpisu kupních smluv se definují sankce za nedodržení stanovených vstupních 

kvalitativních parametrů, je to obdoba výše stanoveného ceníku. Jednotlivé kvalitativní 

parametry mají v ceníku sazbu a způsob výpočtu slevy.   

5.2.2. Kmenová data odběratelů 

Při návrhu a analýze systému pro zpracování kvality jsou stěžejní kmenová data 

odběratelů (OM). Zde jsou uložené veškeré informace pro určení odběru a stanovení 

kvalitativních vzorků.  Obsahují i definice výjimek  pro výstup kvalitativních sestav           

u fakturace.   SAP R/3 má transakce (XD0x, VD0x) pro zprávu kmenových dat odběratelů, 

kterou bylo nutné rozšířit o záložku pro data odbytu uhlí s kvalitativními parametry. 

 

 

Obr. 3 
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5.2.3. Kmenová data materiálu 

Jednotlivé druhy uhlí jsou v SAPu uložené ve standardním kmenovém záznamu 

materiálu (transakce MM0x). Katalog uhlí s kvalitativními parametry je uložen 

v zákaznické tabulce YOUKVALNORM s aplikací pro editaci jednotlivých parametrů.  

 

 

Obr. 4 

5.2.4. Návrh nového systému přiřazení a generování kvalitativních 
vzorků  

Pro splnění všech kriterii pro udělení akreditace bylo zapotřebí změnit i způsoby 

práce se vzorky. Vznikl nový typ vzorku tzv. laboratorní, je to vzorek, který byl dle 

platných norem buď odebrán ručně, nebo  automatickou vzorkovací linkou.  Ze získaných 

směnových sesypů (hrubé vzorky) jsou po řádném promíchání a dělení vytvářeny 

laboratorní vzorky. Tyto laboratorní vzorky o hmotnosti 3x1 kg o zrnitosti 0-10 mm pro 

stanovení vody a ostatní rozbory se odevzdají do uhelné laboratoře. Jedna plechovka         

o váze cca 1 kg o zrnitosti  0 - 10 mm se uloží jako arbitrážní vzorek do skladu vzorků. 

Vzorky se ukládají do plechovek, které se opatří průvodními lístky a nálepkami. Průvodní 

lístek laboratorního vzorku musí obsahovat stejné náležitosti jako arbitrážní vzorek dle 

ČSN 44 1304. Laboratorní vzorky laborantky přiřadí do analytických vzorků jak 

speciálních tak sesypových.   

Jak jsem se již zmínil o problematice modifikačních čísel, ze které vyplynula 

potřeba změny a návrhu takového řešení, kde tato čísla budou nahrazena něčím jiným.  

Systém SAP je založen na zakázkách a dodávkách materiálu a z tohoto  principu jsem 

vycházel při nalezení jiného způsobu přiřazení vzorku k jednotlivé dodávce. Základem 

byla snaha o co možná největší zautomatizování celého procesu.  
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Při expedici (dráha, osa) se vzorkařkám v online přehledu zobrazují jednotlivé 

dodávky s upřesňujícími údaji o způsobu odběru vzorků, které máme uložené 

v kmenových datech OM. Jestliže je dodávka naložena vygeneruje se příslušný analytický 

vzorek (speciální, sesypový), který je identifikován číslem dodávky, datumem,                   

u speciálního vzorku i odběratelem. Po vyhodnocení laboratorního vzorku a zanesení do 

systému (asi tak tři dny po expedici) se tyto vzorky vloží do připravených analytických 

vzorků. Více v následují kapitole, která se zabývá členěním vzorků. 

5.3. Analýza aplikace kvalita 

5.3.1. Popis vzorků 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorní vzorek, jak jsem zde již uvedl funkcionalitu kvality jsme rozšířili         

o nový druh vzorku tzv. laboratorní vzorek, z kterého potom vznikají analytické vzorky. 

Laboratorní vzorky mají klíčová pole ID vzorku, druh uhlí a datum odebrání vzorku. ID 

vzorku je inkrement dodaný měřícím přístrojem SC-144DR pro analýzu rozsahu síry         

a uhlíku. Další pole jsou shodná s poli analytického vzorku: 

 Wex - Voda hrubá 

 Wh - Voda zbylá 

 W
a
 - Voda analytická 

 A
a
 - Popel analytický 
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 S
a
 - Síra analytická 

 Q
a
s - Spalné teplo analytické 

 Hlušina 

 Podsítné celkem 

 Nadsítné 

 Podsítné do 10 mm 

 H
daf

 - Vodík 

 Spalné teplo v původním stavu 

 Uhlík 

 

Analytický vzorek dělíme na speciální, nebo sesypový. Speciální vzorek je určen 

pro daného odběratele dle jeho vyspecifikovaných požadavků. Speciální vzorek se 

generuje, odebírá pro každou dodávku, dle kupních smluv. 

Sesypový vzorek je sesyp pro daný druh a směnu. Obsahuje zpravidla více 

dodávek, může obsahovat dodávky jak po ose (automobilová doprava)  tak po dráze, nebo 

přímé dodávky (vlěčka, po pase). Sesypové vzorky dále dělíme podle směn na ranní ty jsou 

od 6:00 do 18:00, nebo noční a to od 18:00 do 6:00. 

Z analytických vzorků dále vypočítáváme denní, dekádní, nebo měsíční vážené 

průměry, které se porovnávají s hodnoty daných v kupních smlouvách.  

Fakturační vzorky vznikají váženým průměrem analytických vzorků, podle kupních 

smluv jsou fakturační vzorky za den, dekádu, nebo měsíc. Tyto vzorce jsou podkladem pro 

fakturaci. 

Jestliže zákazník není spokojen s námi deklarovanou kvalitou, vyvolá se arbitrážní 

řízení. Při arbitráži vznikají nové druhy vzorků, které mají referenci na fakturační vzorek   

a nazýváme je arbitrážní, nebo korekční vzorky, dle dohody s partnerem. Tyto vzorky nám 

následně slouží pro vystavení dobropisu, nebo vrubopisu.  

Můžeme zmínit i atypické vzorky jako jsou geologický, pro vlastní potřebu, 

zkušební, nebo těžné vzorky. Tyto vzorky jsou okrajovou záležitostí, není důvod je zde 

rozepisovat. 
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5.3.2. Aplikace kvalita 

Při návrhu aplikace Kvalita bylo stěžejní sjednocení obou lokalit DNT a DB. 

Program je navržen v duchu SAP koncepce, tj. výběrová obrazovka s klíčovými vstupními 

parametry (datum, id vzorku, lokalita atd.), kde uživatelé mají možnost si optimalizovat 

výběr dat do přehledové tabulky.  

 

 
Obr. 5 

Po vyplnění výběrové obrazovky a spuštění aplikace se zobrazí přehledová 

obrazovka se vzorky, dle výběru analytické nebo fakturační. Vzorky jsou zobrazené 

v tabulce (Alv grid) kterou si může každý uživatel přizpůsobit svým potřebám. Tabulka 

standardně  umožňuje  využít možností Alv gridů jako např. třídění, filtrování, součty, 

mezisoučty atd. Nastavit lze i šířku sloupců, nebo je potlačit, případně vybrat vzhled 

tabulky, např. zebra. 
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Obr. 6 

Součástí této obrazovky jsou funkční tlačítka v panelu nástrojů. Zde obsluha najde 

veškerou funkcionalitu pro práci se vzorky.  Funkční klávesy jsou rozdělení do několika 

logických celků a chráněna oprávněním.  

Práce se vzorkem, zde najdeme základní úkony jako prohlížení, úpravu a mazání 

vzorků.  Editovat vzorek lze pouze při příslušném oprávnění a u vzorku, který není 

uvolněn pro fakturaci, tzv. schválen. Tyto vzorky již nelze opravovat. Při zobrazení, změně 

vzorku se zavolá obrazovka, která obsahuje veškeré informace o vzorku, připojené 

dodávky a vážené průměry pro den, dekádu a měsíc. Uživatel okamžitě vidí, zda daný 

vzorek odpovídá kritériím v kupních smlouvách pro jednotlivá období. Při vložení 

analytických hodnot, buď ručně, nebo výběrem laboratorního vzorku dojde podle 

příslušných vzorců k výpočtu tzv. vypočtených hodnot a dopočítají se vážené průměry pro 

jednotlivé období. 

 

Vzorec pro vážený průměr: 

  

Ukázka výpočtu pro vodu v původním stavu: 

    W
t
r = Wex + ( Wh ( 100 - Wex  ) / 100 ) 
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Ukázka výpočtu pro původní výhřevnost: 

 const1= 24.42 

   const2= 8.94 

Qi
r
 = ((Qs

daf
  1000 -  H

daf
  const1 const2 )( 100 - W

r
t - A

r
) / (100 - const1  W

r
t ) / 1000 

 

Obr. 7 

Generování vzorků, tato skupina tlačítek slouží pro generování různých typů 

vzorků. Můžeme generovat analytické vzorky jak speciální tak  sesypové, reklamační 

vzorky (arbitry, korekce) tak i uživatelské vzorky jako např. geologické, nebo pro vlastní 

potřebu. 

Skupina tlačítek pro uvolnění a zrušení vzorků pro fakturaci. Těmito tlačítky 

pracovníci laboratoří uzamknou vzorek, který již nelze dále upravovat.  

Poslední skupina tlačítek slouží pro volání kontrolních reportů, číselníků a dalších 

pomocných funkcí pro správu kvalitativních vzorků. 

5.3.3. Sestavy 

Pro efektivní sledování, vyhodnocování kvalitativních parametrů je důležitý 

kvalitní reporting.  Při návrhu reportů se vycházelo z původních sestav vytvořených 

v aplikaci Kvalita, nebo systému S1. Na této sestavy byly uživatelé zvyklí a jejich 
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zpracování bylo na vysoké úrovni. Vytvořily se kopie reportů v systému SAP, které se 

visuálně shodovaly s původními. Pouze se změnily výběrové obrazovky, dle standardů 

SAP a datových zdrojů, i algoritmy se musely přizpůsobit nové koncepci kvality. Sestavy 

by se daly rozdělit na tři kategorie: 

 Informativní – denní, dekádní, měsíční sestavy, histogramy, expediční 

sestavy 

 Kontrolní – kontrola kompletnosti vzorků, kontrola přiřazení dodávek 

k vzorkům atd. 

 Řídící – sestavy pro vzorkařky, informace o způsobech odběru vzorků         

a ložení dodávek 

 

Obr. 8 

5.3.4. Fakturace 

Vyústění celé koncepce kvality je ve fakturaci. Kvalitativní vzorky ovlivňují           

u vybraných zákazníků cenu uhlí, slevy a i konečnou podobu faktur.  
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Jednoduchý výpočet cen je u odběratelů, kde cena vychází z ceny uhlí, zde je 

cenotvorba standardní. Kvalita se použije pouze jako příloha k fakturám. 

U odběratelů, kde se cena kalkuluje z výhřevnosti bylo nutné celou funkcionalitu 

navrhnout jako zákaznické řešení, systém SAP standardně počítá cenu  šaržováním 

materiálu. Kalkulační schéma výpočtu faktur se musela upravit dle kupních smluv, 

výpočty cen se zakomponovaly do podmínek a vzorců. Pro jednotlivé kvalitativní 

parametry se vytvořily podmínky, které v případě překročení smluvených hodnot 

vypočetly odpovídající slevy.  

SAP R/3 je modulární systém, kde jednotlivé moduly prezentují podnikové úseky. 

Fakturace uhlí, kvalitativní parametry ovlivňují data v jednotlivých modulech, kde jsou 

sledovány tržby, slevy za nedodržení kvalitativních parametrů atd. Všechny tyto parametry 

sleduje management v  controllingovém, finančním i odbytového modulu. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem bylo navrhnout a vytvořit komplexní funkcionalitu kvality uhlí a začlenit ji 

do podnikového systému SAP R/3.  Začlenění kvality do systému SAP R/3 bylo hlavním 

předpokladem pro zahájení takto náročného úkolu, na kterém se podílelo více odborníků    

i zástupci SAP ČR. Při rozhodnutí vytvořit sofistikované řešení pro zpracování 

kvalitativních vzorků a následného importu do fakturace se rozhodlo opustit stávající 

metodiku zpracování vzorků a celé znovu zanalyzovat a navrhnout nové procesy 

zpracování kvality. Vyvíjelo se v SAP R/3 v jazyku ABAP   na systému SD3, testování 

probíhalo na systému SD2 a finální verze se transportovala na ostrý systém SD1. 

Návrh řešení se rozdělil na několik částí, které se analyzovaly a vyvíjely 

samostatně.  První část, řekněme základní, představovala inovativní návrh zpracování 

vzorků. Od základů se navrhl nový proces zpracování vzorků,  upustilo se od stávajícího 

řešení pomocí modifikačních čísel. Vytvořily se nové druhy vzorků. Prvotní vzorek, který 

je odebrán buď automaticky, nebo ručně a následně analyzován v laboratoři, nazýváme 

laboratorní. Tyto vzorky jsou podkladem pro další vzorky buď speciální, nebo sesypové. 

Finální vzorky, tzv. fakturační,  jsou vážené průměry těchto vzorků.  

Další a velmi složitou částí, kterou bylo nutné navrhnout a realizovat, je fakturace. 

Objem práce na zprovoznění této části byl opravdu veliký, od návrhu podmínek, vzorců     

a kalkulačních schémat dokladů až po finální faktury zabral mnoho času.  Bylo potřeba 

vytvořit spoustu reparatur, úprav standardu SAP R/3.  Při této realizaci se zapojilo mnoho 

odborníků z různých modulů CO, FI, MM. 

Nesmíme zapomenout na reporting, vytvořilo se spoustu sestav jak pro 

informativní, kontrolní, nebo řídící využití. Vývoj a ladění sestav je velmi časově náročné, 

kde i nepatrná odchylka může znamenat finančně velmi nákladnou ztrátu. 

Poslední částí bylo odladění a otestování celé funkcionality. Bylo zapotřebí sladění 

celého týmu, od laborantek až po fakturaci. Celý proces odbytu uhlí byl mnohokrát 

simulován a vyhodnocován, dokud všechny procesy neproběhly opakovaně bez jediné 

chyby. 

Dalším, určitě nezanedbatelným přínosem, je otevřenost tohoto modulu vůči 

hardwarovému vybavení laboratoře. Na toto bylo pamatováno už při analýze a návrhu 

tabulek. To znamená, že při obnově přístrojů a zařízení nebudou nutné zásadní změny 

v software modulu. Pouze přes parametry a případné doplnění nových položek do tabulek, 

bude modul ve velice krátké době schopen pracovat s novými přístroji a přizpůsobit se 

jejich výstupním parametrům. 

Testování a zkušební provoz ukázaly, že navržený systém zpracování vzorků          

a následná fakturace, přinesl uživatelům usnadnění práce a vyšší produktivitu. Podněty       

a nástup nových technologií povedou k dalšímu zdokonalování a inovaci softwarové části 

modulu Kvalita. 
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9. SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A NOREM 

9.1.  Označení ukazatele podle stavu paliva 

horní index r   -  původní stav paliva 

horní index d  -  bezvodý stav paliva 

horní index daf  -  hořlavina paliva 

9.2. Názvosloví 

 Dílčí vzorek – množství uhlí odebráno z jednoho místa jedním pohybem zařízení 

pro odběr vzorků  ( ČSN 44 1304)      

 Hrubý vzorek –množství uhlí, skládající se ze všech dílčích vzorků nebo 

částečných vzorků, odebraných  ze vzorkovaného celku ve stavu jak byly 

odebrány,případně po redukci rozměru zrna jednotlivých dílčích vzorků a nebo 

jejich dělení( ČSN 44 1319) 

 Laboratorní vzorek – vzorek připravený z hrubého vzorku nebo částečného vzorku 

ve stavu, v jakém je dodán do laboratoře  a ze kterého jsou připravovány další 

vzorky pro zkušební účely ( ČSN 441319) 

 Analytický vzorek pro obecný rozbor – vzorek rozemletý tak , aby prošel sítem 

s nominálními rozměry otvorů 0,212mm, resp. 0,20mm ,podle ISO 3310-

1,používaný pro stanovení většiny fyzikálních a chemických vlastností tuhých paliv 

(ČSN 44 1319) 

 Rozhodčí vzorek – duplikát laboratorního (analytického) vzorku pro rozhodčí 

analýzu skladovaný po dobu dohodnutou mezi dodavateli a odběratelem po splnění 

příslušné dodávky (obvykle 31 dní) 

 Kontrolní vzorek – duplikát laboratorního (analytického) vzorku pro kontrolní 

analýzu,skladovaný po dobu dohodnutou mezi dodavateli a odběratelem ode dne 

analýzy v příslušné laboratoři ( obvykle 10 dní) 

 Sesypový vzorek – sesyp vzorků,vydělených reprezentativním způsobem  z  

 hrubých, laboratorních  nebo analytických vzorků příslušného druhu v předem 

vymezeném časovém úseku ( ČSN 44 1307) 

 Zásilka – množství paliva dodané dodavatelem za určitý časový úsek (den 

,směna),jehož průměrná jakost je charakterizována jedním hrubým vzorkem(ČSN 

44 1304) 

 Úprava vzorků – proces převedení vzorků na podmínky požadované pro analýzu 

nebo zkoušení.Úprava vzorků zahrnuje mísení,dělení vzorků,redukci rozměrů 

zrn,případně sušení vzorku na vzduchu a může být prováděna v několika 

stupních(ČSN 44 1319) 

 Dělení vzorků – proces při úpravě vzorků, při které se vzorek dělí na jednotlivé 

reprezentativní podíly, z nichž se jeden nebo více ponechá (ČSN 44 1319) 

 Původní stav paliva (horní index r)- stav paliva s takovým obsahem vody a popela, 

se kterým se těží, dodává nebo spotřebuje ( ČSN 44 1310) 

 Analytický stav paliva  (horní index  a) – stav paliva určený úpravou na zrnění pod 

0,2mm( nebo jiné rozměry, předepsané speciálními metodami zkoušení) a 

rovnováhou  s atmosférickými podmínkami laboratoře (ČSN 11 1310) 
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 Bezvodý stav paliva  (horní index  d) – způsob vyjádření analytických výsledků 

založený na podmínce,že palivo neobsahuje vodu a popel(ČSN 44 1310,ČSN 44 

1319) 

 Hořlavina paliva ( horní index  daf) - způsob vyjádření analytických výsledků 

založený na hypotetické podmínce, že palivo neobsahuje vodu a popel(ČSN 44 

1310, ČSN 44 1319) 

 Organická hmota uhlí – ta část uhlí, která obsahuje  veškerý organicky vázaný 

uhlík,vodík,kyslík a síru (ČSN 44 1319) 

 Označování analytických ukazatelů tuhých paliv se podle ČSN 441310 skládá ze: 

symbolu charakterizujícího základní ukazatel paliva dolního indexu , který 

doplňuje charakteristiku základního ukazatele horního indexu,upřesňující stav 

paliva,na který je vztažen odpovídající ukazatel 

 Hrubá voda (Wex) – část veškeré vody ,která unikne ze vzorku paliva při dosažení 

přibližné rovnováhy s atmosférou,které byl vystaven( ČSN 44 1319 ) 

 Zbylá voda (Wh) –část veškeré vody ve vzorku paliva po dosažení přibližné 

rovnováhy s atmosférou , které byl vystaven ( ČSN 44 1319) 

 Veškerá voda ( Wt ) – voda v palivu v době vzorkování,kterou lze odstranit za 

vymezených  podmínek  a zahrnuje obsah  hrubé a zbylé vody( ČSN 44 1319) 

 Voda v analytickém vzorku ( W
a
   )- obsah vody ve vzorku rozměru zrna pod 

0,2mm po dosažení přibližné rovnováhy s atmosférou laboratoře, který lze odstranit 

za stanovených podmínek ( ČSN 44 1377) 

 Popel – anorganický zbytek popelovin získaný spálením paliva za specifických 

podmínek ( ČSN 44 1378) 

 Obsah popela ( A ) – hmotnost anorganického zbytku po spálení  navážky vzorku 

paliva za dodržení předepsaných podmínek, vztažená k hmotnosti vzorku a 

vyjádřená v procentech hmotnosti m/m ( ČSN 44 1378) 

 Veškerá síra (St) – součet minerální a organické síry v palivu . Zahrnuje všechny 

formy síry, obsažené v palivech , tj.pyritovou, síranovou, sirníkovou a organickou. 

Obsah veškeré síry se vyjadřuje  v procentech hmotnosti( m/m) ( ČSN 44 1379) 

 Prchavá hořlavina  (V) – ztráta hmotnosti paliva při zahřívání za specifikovaných 

podmínek bez přístupu vzduchu , opravena na obsah vody  v palivu,vyjádřená 

v procentech hmotnosti )m/m) ( ČSN  44 1319) 

 Spalné tepla při konstantním objemu (Qsv) – absolutní hodnota specifické energie  

palování v joulech na jednotku  hmotnosti tuhého paliva, uvolněná spálením 

v kyslíku v kalorimetrické tlakové nádobě za předepsaných podmínek. Předpokládá 

se ,že produkty spalování  se skládají z plynného kyslíku,dusíku,oxidu 

uhličitého,oxidu siřičitého, vody v kapalném stavu( v rovnováze se svými 

parami),nasycené oxidem uhličitým za reakčních podmínek v tlakové nádobě a 

popela v tuhém stavu ,vše při referenční teplotě (ČSN ISO 1928) 

 Výhřevnost při konstantním objemu ( Qiv ) – absolutní  hodnota  specifické energie 

spalování v joulech na jednotku hmotnosti paliva, uvolněná spálením v kyslíku při 

konstantním objemu za takových podmínek,že celková voda reakčních produktů 

zůstává ve formě vodní páry( v hypotetickém stavu 0,1Mpa), ostatní produkty jsou 

ve stavu jako u spalného tepla,vše při referenční teplotě( ČSN ISO 1928) 

 Výhřevnost při konstantním tlaku ( Qip ) – absolutní hodnota specifického tepla 

(entapie)spalování v joulech  na jednotku hmotnosti paliva,uvolněná spálením 

v kyslíku při konstantním tlaku za takových podmínek,že celková voda reakčních 
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produktů je ve formě vodní páry při 0,1Mpa), ostatní produkty jsou ve stavu jako u 

spalného tepla,vše při referenční teplotě(ČSN ISO 1928) 

 Efektní tepelná kapacita kalorimetru – energie, potřebná ke změně jednotky teploty 

v kalorimetru ( ČSN ISO 1928) 

 Referenční teplota – referenční teplota pro kalorické hodnoty je mezinárodní 

referenční teplota pro termochemii  25
o
C (ČSN ISO 1928 ) 

 Nadsítné – podíl zrn paliva v % , který po prosévání zůstal na sítě( ČSN 44 1340) 

 Podsítné –podíl zrn paliva v % který po prosévání prošel otvory síta ( ČSN 44 

1340) 

 Kvartace – postup dělení vzorku pomocí mechanického zařízení nebo ručně 

přehazováním do kužele 

 pH – záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů vyjadřující kyselost 

nebo zásaditost v rozmezí jednotek 0 – 14 

 Teplota spékání – při této teplotě se vlivem reakcí jednotlivé částice zkušebního 

tělíska popela spékají v povrchové vrstvě. Tato teplota může být stanovena pouze 

tehdy,když se mění původní rozměry zkušebního tělíska popela beze změny jeho 

tvaru 

 Teplota počátku deformace – při této teplotě se pozoruje první příznak měknutí 

zkušebního tělíska popela. Projevuje se změnami povrchu,zaoblení hran nebo 

začátkem puchnutí tělíska 

 Teplota tání – při této teplotě se zkušební tělísko ztaví v polokulový tvar 

 Teplota tečení – při této teplotě se zkušební tělísko roztéká. Teploty tečení  je 

dosaženo, když horní obrys zkušebního tělíska popela poklesne pod druhou 

vodorovnou čáru souřadnicové sítě 

 

9.3.  Přehled platných norem pro odběry a úpravy vzorků 
uhelných produktů 

ČSN 44 1304 Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení 

ČSN 44 1307 Postup přípravy sesypových vzorků 

ČSN 44 1308 Odběr a zpracování vzorků automatickými vzorkovacími linkami 

ČSN 44 1313 Zásady vzorkování 

ČSN 44 1340 Třídící zkouška pro stanovení granulometrického složení 

ČSN 44 1400 Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv. 

ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování tuhých paliv. 

ČSN 44 1406 Třídy zrnění tuhých paliv a kriteria pro stanovení granulometrického složení 

ČSN 44 1407 Podsítné, nadsítné a prach v tříděných druzích uhlí. 

 


