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ANOTACE 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh podpůrného evidenčního systému pro oddělení 
Údržby strojů a zařízení v prostředí průmyslového podniku. V úvodu je popsán význam 
evidence dat a technických dokumentů týkajících se činností oddělení Údržby. Další oddíly 
se zabývají analýzou aktuálního stavu této technické podpory a pokračují návrhem 
podpůrného evidenčního systému sjednocením evidovaných dat a technických dokumentů 
pomocí relační databázové aplikace. 

Klíčová slova: Analýza a návrh, evidenční systém, data, databáze, technické dokumenty 

SUMMARY 

This study focuses on a proposal for a supporting data logging system for the 
maintenance department in an industrial company. Initially there is described a meaning of 
data acquisition and the technical documents regarding maintenance activities. Other parts 
analyse the actual state of the technical support and continue with the propose of one 
common structure for documents and data collection with the help of a relational database 
application. 

Keywords: Analysis and proposals, data logging, data, database, technical documents 
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Pokud shromažďujete data nějakým organizovaným způsobem, 

máte databázi. 

(J. M. Hernandez, 2006)
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1. ÚVOD 

Společnost Nemak Czech Republic s.r.o. je jedním z 35 závodů mexické firmy Nemak 
S.A., Monterrey, Mexiko. Tato firma se zabývá výrobou hliníkových komponentů 
automobilových motorů, a to konkrétně hlav a bloků motorů. Její výrobky jsou součástí 
motorů mnoha světových značek. Svou výrobu rozšířila v roce 2003 i na evropský 
kontinent, a to konkrétně vybudováním závodu v České republice v Havrani u Mostu 
(Obrázek 1). Dnes již vlastní 30% všech evropských výrobních závodů, které se zabývají 
touto technologií. Jde o expandující firmu s kvalitním silným zázemím a dobrým 
podnikatelským záměrem. 

Prostředí automobilového průmyslu vyžaduje striktní dodržování technologických 
a pracovních postupů k zajištění co nejvyšší kvality procesů, a tím vysoké jakosti finálního 
výrobku. Musí být zajištěna řada kritérií pro splnění specifických certifikátů jakosti (ISO), 
která jsou zákazníky požadována. Oddělení Údržby, pro které bude v této práci zpracován 
návrh podpůrného evidenčního systému, je součástí tohoto procesu, a tudíž se musí těmto 
vysokým nárokům přizpůsobovat. 

 

Obrázek 1: Výrobní závod Nemak Czech Republic s.r.o.  

V úvodu této práce je nastíněna problematika činností oddělení Údržby s provozními 
daty a technickými dokumenty, které jsou součástí technické dokumentace. Hlavním 
cílem je provést analýzu současného stavu a navrhnout vhodnou datovou strukturu 
provozních dat a technických dokumentů sjednocením pomocí relační databáze. 
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Technické zprávy, revize, návody a doporučení mohou být pro leckoho 
nesrozumitelnými dokumenty a mohou být považovány za nepotřebné. To je však omyl. 
V případech kompletace, údržby či závady stroje jsou nenahraditelným pomocníkem. Jsou 
důležitým nástrojem technické podpory pro zdárný chod jednotlivých strojů a zařízení 
ve výrobních procesech. Zrovna tak důležitá jsou ale technologická data, která vznikají 
v průběhu provozu jednotlivých výrobních zařízení. Tato data se sbírají, evidují 
a vyhodnocují. Vyplývají z nich důležité informace o stavech strojů a zařízení, které se 
analyzují a pokud jsou vyhodnocena jako nerelevantní, jsou na jejich základě provedena 
nápravná opatření. Takovým opatřením může být například výměna ložisek motoru, 
na kterém byly naměřeny zvýšené hodnoty vibrací. Tím se předchází kolizním 
a poruchovým stavům bránícím výrobě. 

Pro činnost oddělení Údržby je nutný kvalitní stav technické dokumentace, která je 
účinným nástrojem pro odstraňování poruch, analyzování a předvídání těchto stavů. Její 
součástí jsou již zmíněná data a dokumenty. Při odstraňování poruchy či při pravidelné 
údržbě je nutná znalost určitých zásad a postupů. Přichází se na nové poznatky 
a zkušenosti. Některé z nich však časem, díky neinformovanosti a nepublicitě, bývají 
zapomenuty. Stává se, že postup, který byl složitý a trval z důvodu neznalosti poměrně 
dlouho, se nezaeviduje a ostatní zaměstnanci oddělení Údržby s ním nejsou patřičně 
seznámeni. Pokud se problém opakuje, opět se zbytečně pracně, složitě, a tedy dlouho 
přichází na postup, který byl již jednou realizován, ale zapomenut. 

Tento stav je možné řešit vytvořením databáze, která bude potřebné informace 
obsahovat. Databáze je nejen účinným nástrojem na shromažďování dat, ale vhodnou 
formou dotazů a formulářů z ní lze vytvořit účelný nástroj k získávání velkého množství 
ucelených informací v přehledné a uživatelsky příjemné formě.  

Cílem fungující databáze bude především poskytnutí všech potřebných informací, které 
jsou důležité pro práci oddělení Údržby zajišťující provoz zařízení výrobního závodu. 

Splněním těchto cílů dojde k efektivnějšímu využití evidovaných dat, a tím ke zkrácení 
prostojů při závadách na technických zařízeních. 

Výhody podpůrného evidenčního systému: 

• Jedinečnost, nezaměnitelnost 

• Přehlednost, lepší orientace 

• Kvalitnější zdroj pro analýzy 

• Elektronická podoba 

• Možnost aktualizací 

• Větší zabezpečení dat 

• Vyšší bezpečnost a efektivita práce 
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1.1 Životní cyklus databáze 

Každá databáze prochází životním cyklem, který se skládá z šesti fází (Obrázek 2). 
Tato práce se bude zabývat prvními dvěma fázemi, tj. analýzou a návrhem databáze. 

 

Obrázek 2: Životní cyklus databáze [4] 

1.1.1 Analýza 

„Fáze analýzy je založena na zkoumání existujících systémů při identifikování 
problémů, možností a omezení. Na konci této fáze jsou určeny cíle a rozsah nového 
systému.“  
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„Tato fáze nastává ve chvíli, kdy vznikne potřeba nového způsobu ukládání 
a zpracování dat.“ [4] 

Proces analýzy se také označuje termínem analýza požadavků, protože se zaměřuje 
na to, co zákaznická organizace a její uživatelé od systému potřebují. [5] 

„Proces analýzy má tři základní kroky: určování způsobu získávání dat, určování 
způsobu prezentace dat a provádění rozhovorů s uživateli a managementem. Během 
prvních dvou kroků tohoto procesu bude třeba mluvit s mnoha různými lidmi 
v organizaci.“ 

„Prvním krokem procesu analýzy je určení způsobu získávání dat. To zahrnuje vše 
od informačních karet a ručně psaných poznámek, až po předtištěné formuláře a datové 
položky.“ [1] 

Druhým krokem procesu analýzy je zkoumání způsobů, jak organizace převádí svá 
data na informace. Během tohoto procesu se prověřují materiály, jako jsou ručně psané 
dokumenty, počítačové tisky, prezentace na obrazovce a webové stránky. 

Třetím krokem jsou rozhovory s uživateli. 

• Poskytují detailní informace o vzorcích, které byly získány během předchozího 
zkoumání. Předchozí diskuse s uživateli a managementem sloužily pouze 
k identifikaci (v obecném smyslu), jak organizace získává a prezentuje data. V této 
fázi se budou klást dotazy ohledně vzorků, které byly dříve shromážděny, což 
umožní objasnit význam některých vzorků, jež se mohly zdát nejasné 
či nevýznamné. 
 

• Poskytují informace o tom, jak organizace používá svá data. Tyto rozhovory 
poskytnou informace o tom, jakým způsobem uživatelé data zpracovávají a jak 
management při svém rozhodování využívá informace založené na těchto datech. 
 

• Pomáhají při definování předběžných struktur polí a tabulek. Odpovědi získané 
od uživatelů a managementu v této fázi pomohou identifikovat výchozí struktury 
polí a tabulek v databázi. 
 

• Pomáhají určit budoucí požadavky na informace. Rozhovory s uživateli 
a managementem o budoucím rozvoji organizace často odhalí nové požadavky 
na informace, které musí být do databáze zakomponovány. 

Je důležité nepodceňovat význam rozhovorů pro finální strukturu databáze a zdárné 
dokončení procesu návrhu. Jedině kompletní rozhovory pomohou zajistit, že navržená 
databáze splní požadavky organizace na informace. [1]  



Martin Laštůvka: Návrh podpůrného evidenčního systému 
  

2011                                                                                                                                                   5 

1.1.2 Návrh 

„Cílem dobrého návrhu je, že databáze musí uchovávat data nutná pro plnění 
informačních požadavků známých v době návrhu databáze, ale i požadavků budoucích. 
Data musí poskytovat platné a přesné informace, které mají význam pro účel vyhotovení. 
A v neposlední řadě, že databáze musí být v budoucnu do určité míry rozšiřitelná.“ 

„Fáze návrhu nastává tehdy, když jsou požadavky, identifikované v předchozí fázi, 
použity jako základ pro vývoj nového systému. Obecně dochází k převedení rámcového 
pochopení datových struktur na technické chápání.“ 

Nahrazujeme otázky typu Jaký na Jak, např.: 

Jaká data jsou požadována?  na  Jak budou data organizována? 

Jaké problémy se budou řešit?  na  Jak bude zajištěn přístup k datům? 

„Tato fáze zahrnuje datovou analýzu, kdy se vytváří modely na třech úrovních 
struktury dat, a tedy na třech úrovních návrhu modelu databázového systému. Jsou jimi 
konceptuální, technologická a implementační úroveň. Vytvoří se konceptuální model (např. 
E-R diagram), následně se tento model převede na technologický model (např. relační 
schéma) a v konečné fázi se zvolí systém řízení báze dat (SŘBD) v závislosti 
na požadavcích a komplexnosti struktury dat.“ [4] 

Obecné cíle dobrého návrhu: 

„Databáze podporuje plánované i neplánované získávání informace. Databáze musí 
uchovávat data nutná pro plnění informačních požadavků známých v době návrhu 
databáze, ale i požadavků, které budou zadány uživatelem.“ 

„Tabulky jsou konstruovány správně a efektivně. Každá tabulka v databázi 
představuje jednu entitu, je složena z relativně odlišných složek, udržuje na minimum 
redundanci dat a v databázi je identifikována polem s unikátní hodnotou.“ 

„Integrita dat je vynucena na úrovni složek, tabulek a vztahů. Tyto úrovně integrity 
pomáhají garantovat, že datové struktury a jejich hodnoty budou v libovolném okamžiku 
platné a přesné.“ 

„Databáze podporuje business pravidla daná konkrétní organizací. Data musí 
poskytovat platné a přesné informace, které mají význam pro podnikání.“ 

„Databáze umožňuje budoucí rozšíření. Databázová struktura by měla být snadno 
modifikovatelná, nebo rozšiřitelná podle potřeb dané organizace.“ [1]  
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2. ANALÝZA EVIDENČNÍ ČINNOSTI A TECHNICKÝCH 
DOKUMENTŮ 

„Chcete-li se rozhodnout, kam půjdete, musíte nejprve zjistit, kde jste.“ 

(J. M. Hernandez, 2006) 

Toto rčení definuje celou filozofii, na které je založena tato fáze procesu návrhu. [1] 

Oddělení Údržby společnosti Nemak Czech Republik s.r.o. je oddělením, které pracuje 
s velkým množstvím informací. Tyto informace je potřeba vhodně spravovat, a to se 
v současné době neděje. Vedení oddělení volá po vhodné správě dat a technických 
dokumentů, ze kterých se potřebné informace získávají. Odrazovým můstkem ke zlepšení 
tohoto stavu je analýza současného stavu správy dat a z nich vznikajících informací 
využívaných oddělením. Je prvním krokem návrhu podpůrného evidenčního systému, 
který bude mít za úkol v sobě tyto informace účelně schraňovat a poskytovat. 

Odpovíme si na následující otázky: 

• Jaké typy dat organizace používá? 

• Jakým způsobem organizace data používá? 

• Jak organizace spravuje a udržuje data? 

Proces analýzy má tři základní kroky: 

• Určování způsobu získávání dat, 

• určování způsobu prezentace, 

• provádění rozhovorů s uživateli a managementem. [1] 

2.1 Analyzování organizace / oddělení Údržby 

Společnost Nemak Czech Republic s.r.o. vyrábí hliníkové komponenty 
pro automobilové motory technologií gravitačního lití do pískových jader. Zaměstnává 
zhruba 300 zaměstnanců a svou výrobu provádí v nepřetržitém provozu. Skládá se 
z několika výrobních oddělení: Jaderna, Tavení, Lití, Dokončování, Nástrojárna, Kvalita, 
Údržba, Sklad a Pomocné provozy. V oddělení Jaderny se nacházejí 4 jádrovací stroje, 
fluidizér, 2 pneudopravy písku s pískovými sily, odsávání s neutralizací vytvrzovacího 
plynu. Tavení má 2 tavicí a 3 udržovací pece. Lití zajišťují 3 licí linky (Obrázek 3). 
Dokončování má 2 pily, 2 vytřásačky, 2 ABB roboty, frézu a 4 válečkové dopravníky. 
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V oddělení Kvality se nachází 3D měření, rentgen a chemická laboratoř vybavená 
specifickými přístroji. Pomocné provozy zajišťují dodávky el. energie, plynu, tlakového 
vzduchu a chladící vody. Jedná se o soustavy technických strojů a zařízení jakými jsou 
například kompresory, sušičky vzduchu, plynové kotle, chladící věže, odsávací zařízení, 
tlakové nádoby, čerpadla, vysokonapěťové transformátory apod. V celém provozu je 
evidováno zhruba 100 strojů a zařízení. Většina strojů tvoří jako celek výrobní linku, která 
je členěna na několik jednotlivých podčástí. Příkladem může být kterákoliv licí linka 
skládající se ze 4 - 5 loží, zakladače, licího robota, vykladače, ABB robota a odstřihu. 

 

Obrázek 3: Licí linka Fill 

Oddělení Údržby 

udržuje v chodu vysoce automatizovaný provoz, sestavený z moderních robotických 
zařízení, pracujících na bázi řídících automatů Allen Bradley a Simatic. Jedná se 
o projekčně i uživatelsky velice spolehlivé a příjemné systémy počínající širokou škálou 
senzorů a končící nejmodernějšími procesory a vizualizačními operátorskými panely. Tyto 
systémy zajišťují automatizaci jednotlivých výrobních linek, reakcí na vstupní podněty 
ve formě signálů ze snímačů, ale i vstupních dat z operátorských prvků. 

Oddělení zajišťuje nejen údržbu strojů ve formě funkčnosti hardwarového vybavení, 
ale i údržbu a inovaci procesů na těchto zařízeních převážně v programovém prostředí 
automatů Allen Bradley. Pro spolehlivý chod a kvalitní práci oddělení je však nutné zajistit 
nejen specializovanou pracovní sílu, ale i informace, které se získávají z velkého množství 
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technologických dat. Tyto data je potřeba správně evidovat a vyhodnocovat. Denně se 
oddělení Údržby podílí na zajišťování výroby zhruba 20 – 30 zásahy při odstraňování 
poruchových událostí, kde tyto informace využívá (Obrázek 4). Tyto činnosti 
bezprostředně provádí 22 základních pracovníků v nepřetržitém provozu. 

 

Obrázek 4: Pracovník údržby při řešení poruchy 

Personálně oddělení Údržby zastávají: 

• Vedoucí oddělení, 

• 2 softwaroví inženýři, 

• plánovač, 

• předák elektro skupiny, 

• předák mechanické skupiny, 

• 22 základních pracovníků. 

Úroveň přístupu jednotlivých pracovníků k evidovaným datům se odvíjí podle pracovní 
pozice a z toho vyplývajících kompetencí a povinností (Tabulka 1). 

Vedoucímu oddělení slouží zapisovaná data o prostojích jako zdroj informací 
k obhájení činnosti na provozních událostech a k analýze a rozhodnutím o realizaci 
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nápravných opatření. Těmi úkoluje softwarové inženýry, plánovače a předáky skupin. 
Kontroluje nově vytvořené dokumenty Úpravy a Postupy. 

Tabulka 1: Úroveň přístupu jednotlivých pracovníků k evidovaným datům 

 

Pozice 
  

Evidence 

Prostoje Poruchy Úpravy Postupy 
Náhradní 

díly 
 

 

Vedoucí R � R R � 

Plánovač R � � E � 

Softwarový inženýr R R E E � 

Předák R E R E E 

Zaměstnanec E R R R R 
 

R – reading 

E – editing 

Plánovač na základě zjištěných informací ze zápisů o prostojích plánuje ve spolupráci 
s vedoucím oddělení a předáky skupin pravidelné, ale i mimořádné údržby. Podílí se 
společně s předáky skupin a softwarovými inženýry na vytváření postupů. 

Softwaroví inženýři používají data ze zápisů o prostojích a poruchách jako základní 
zdroj informací. Jsou pro ně i zpětnou vazbou o funkčnosti provedených inovací a úprav. 
Sami je doplňují o dokumenty technického charakteru (většinou jednostránkovými 
dokumenty), které jsou dvojího druhu. Jedním jsou Postupy, kterými informují o konkrétní 
činnosti a instruují vhodným či povinným postupem. Druhým jsou Úpravy, kde ostatní 
pracovníky oddělení seznamují s provedenými změnami na zařízeních softwarového 
i hardwarového charakteru. 

Předáci skupin selektují z prostojových událostí významné poruchy, které archivují 
v tabulce poruch pro zachování nápravného postupu. Zpracovávají společně se 
softwarovými inženýry a plánovačem postupy pro pracovní činnosti. Také evidují Údržbou 
používané náhradní díly. 

Z hlediska evidenční činnosti mají největší podíl na vytváření dat samotní řadoví 
pracovníci pracující v nepřetržitém provozu. Přestože provádějí „jen“ zápisy o své činnosti 
a prostojích, jedná se o největší objem zpracovávaných dat (Tabulka 2). Tyto informace 
jsou předávány a využívány mezi samotnými pracovníky jednotlivých směn. Informují je 
o provozních událostech a stavech výrobních zařízení. Slouží ale také jako základní zdroj 
informací o provozních problémech, které je potřeba řešit. 
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Tabulka 2: Četnost stávajících a frekvence nových dat a dokumentů 

 

 

 

2.2 Definování problémů 

Technologická data a technické dokumenty jsou důležitou součástí činnosti oddělení 
Údržby strojů a zařízení v prostředí výrobního podniku. Práce s nimi je každodenní 
samozřejmostí, ne vždy se však jejich obsah a uspořádání zakládá na představách 
a potřebách. Z důvodu nejednotnosti koncepce zpracování, archivace a používání, tedy 
evidence, dochází k situacím, kdy není potřebná informace dohledatelná nebo není 
z důvodu nezaevidování vůbec. 

Aby se mohly z evidence dat čerpat cenné informace, je potřeba její přehledné 
a srozumitelné formy, což evidence dat oddělení Údržby nesplňuje. 

2.2.1 Evidence dat 

Především jsou využívána data, ze kterých se získávají informace o stavech strojů 
a zařízení, jejich poruchách a postupech odstraňování těchto nežádoucích stavů. Jsou 
zapisována převážně do tabulek Microsoft Excel, kde se dají třídit a filtrovat z nich tak 
důležité informace. Ty jsou podkladem pro analýzu stavu strojů a předvídání kolizních 
a poruchových situací. 

Evidence dat v několika tabulkách však zapříčiňuje jejich redundanci a zároveň 
nepřehlednost. 

Příklady zápisů dat: 

Prostoje (Příloha 1) 

obsahují informace o všech činnostech směnových pracovníků, kteří mají za úkol 
udržovat provoz výrobních zařízení. Spravují je řadoví zaměstnanci oddělení Údržby, kteří 
evidují jednotlivé prostoje zapisováním příslušných dat a informují jimi ostatní 
zaměstnance oddělení o nestandardních provozních událostech na jednotlivých zařízeních. 

 

Frekvence 
  

Evidence 

Prostoje Poruchy Úpravy Postupy 
Náhradní 

díly 
 

 

Stávající počet 4500 200 150 100 200 

Denně 25 1 � � � 

Týdně � � 2 1 2 
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Tato data se zapisují, třídí, vyhodnocují a určitou dobu archivují. Na jejich základě 
dochází k rozhodnutím o inovacích, postupech a údržbách na strojích. Předchází se tím 
poruchovým stavům, které ohrožují výrobu a zisk firmy. Měla by být přístupna i dalším 
technickým pracovníkům, např. konstrukčních oddělení. 

Eviduje se datum, stroj, na kterém prostoj vznikl, příčina vzniku prostoje, čas vzniku 
a konce prostoje, délka, jméno pracovníka, který problém řešil, použité náhradní díly 
a postup zprovoznění zařízení. Data se do tabulky ukládají po dobu jednoho měsíce, 
a potom se z důvodu velikosti tabulky a její nepřehlednosti vytváří tabulka nová. Tím se 
ztrácí možnost kontinuity dat a z nich vyplývajících informací. Staré tabulky jsou uloženy 
ve složce na síťovém disku a již se do nich nenahlíží, čímž ztrácejí svou funkci 
a hodnotu. 

Protože jsou data z těchto zápisů důležitá pro činnosti všech pracovníků Údržby, mají 
k nim všichni přístup a využívají je dle již popsaných činností na jednotlivých pracovních 
pozicích. 

 Poruchové události (Příloha 2) 

jsou zápisy o nestandardních poruchových stavech, kdy pro jejich odstraňování nebyl 
znám postup. Tento zápis slouží k případnému řešení poruch v budoucnosti. Od předešlé 
tabulky se liší tím, že se do ní zapisují jen tyto nestandardní poruchy, které nejsou běžné, 
a jejichž řešení bývá zapomenuto. Porucha je zde popsána podrobněji. Pro každý stroj je 
vytvořena samostatná tabulka, ve které je stroj rozdělen ještě na jednotlivé podčásti stroje. 
Tyto záznamy jsou z velké zčásti duplikovány v tabulce prostojů, ale ta se po měsíci 
uzavírá a zápis se v ní stává nedohledatelný. 

Tabulka SAP náhradních dílů (Příloha 3) 

 má poskytovat informace o náhradních dílech oddělení Skladu. Uvádím ji zde 
pro představu obtížnosti vyhledávání náhradních dílů. Problémem je vyhledání dílu 
v tabulce podle názvu či popisu, které jsou nejednotné a nesrozumitelné. To zapříčiňuje 
nejen zdlouhavé vyhledávání, ale mnohdy i nenalezení dílu, který ve skladu „kdesi“ je. Díl 
se opětovně objedná jako nová položka a je tedy skladem dvakrát, pokaždé s naprosto 
jiným SAP identifikačním číslem. 

SAP identifikační číslo je danému dílu přiřazeno automaticky v době objednání, 
a tudíž se nezakládá na logickém uspořádání s příslušností ke stroji či k typu dílu. 
Pro potřeby oddělení Údržby je tato evidence nevhodná Náhradní díl se složitě vyhledává, 
čímž se prodlužuje celkový čas prostojů. V tabulce se díl eviduje podle názvu, umístění 
ve skladu a samozřejmě SAP identifikačního čísla, pod kterým je pracovníkem skladu 
vyhledáván. 
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Jak je z příkladu patrné (Tabulka 3), funkčně stejné náhradní díly, např. „bezpečnostní 
zámky“ nemají žádnou spojitost s identifikačním SAP číslem, umístěním ve skladu, 
názvem ani příslušností ke stroji. Pokud neznáme správné pojmenování, je složité díl 
vyhledat. 

Tabulka 3: Ukázka části tabulky SAP náhradních dílů oddělení Skladu 

SAP Popis Poloha 

151473 Analog 1746-NI8 3A 

151474 Jednotka\Analog proud\4 vystupy\AB\LUB 3A 

151478 Spinac\Koncovy\ML441-11yt\SWO\STM 4O 

151480 Jedn\Prev\KA87AM112J=1:36,52M5\SEWEU\FAL Patro podlaha 

151481 Spinac\Bezpecnostni;solenoid\24V\SWO\STM 4I 

151482 Zamek\spinac bezpecnostni\Tls-GD2\AB\000 3C 

151483 Zapalovani\Menic\TGI7,5-12\Krom\OOO 23E 

151484 Ovladac\\GT31/15 T3;15s/90°\Krom\STM 18N 

151487 Spinac\Koncovy\TD 250-10/10Z-T\Schm\STM 4N 

: 
151724 Spinac\Dveri; se zarazkou\\XXX\FRO 4H 

: 
152535 spinac\bezpec\XCS-E-7313\Telemecaniq\FRO 4O 

 

Další komplikací jsou duplikáty jednotlivých položek. V tabulce jsou označeny čtyři 
položky bezpečnostních zámků Telemechanique. Tyto položky na první pohled působí, že 
se jedná o různé náhradní díly. Nejedná, dva a dva zámky jsou naprosto shodné. Vlivem 
špatného, „neprůhledného“ značení jsou duplikovány. Jedná se o typy TLS1 a XCS-E. 

První pár TLS-1 je sice evidovaný pod po sobě následujícími SAP identifikačními čísly 
151481, 151482, ale pod jinou popisovou specifikací a jiným umístěním ve skladu. 

Druhý pár XCS-E je evidován pod SAP identifikačními čísly 151724 a 152535. Jde 
opět o dva shodné bezpečnostní zámky, jen s tím rozdílem, že jsou alespoň uložené 
ve stejném regálovém stojanu, ale mají opět absolutně odlišná SAP čísla a odlišný popis. 

Příklad poukazuje i na, pro nás nevhodnou, evidenci náhradních dílů podle 
SAP identifikačního čísla. 

Seznam náhradních dílů oddělení Údržby (Příloha 4) 

je tabulkou Údržbou používaných náhradních dílů. Tabulka vznikla z podnětu 
nevhodnosti předchozí tabulky, která zapříčiňuje dlouhou dobu hledání náhradního dílu 
v centrálním skladu. Pokud je potřeba náhradního dílu z důvodu poruchy stroje během 
výroby, je potřeba mít k dispozici díl co nejdříve. Doba odstavení stroje je z ekonomického 
pohledu nejdůležitějším faktorem. Po identifikaci vadného dílu se musí nový díl vyhledat 
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a odebrat z centrálního skladu. Tato tabulka umožňuje vyhledat díl podle jednotného 
názvosloví a příslušnosti ke stroji. Podle zjištěného SAP identifikačního čísla je tento díl 
vyhledán a vydán v centrálním skladu. 

Tato tabulka ale neposkytuje možnosti komplexnějších informací, např. četnost 
spotřeby za jednotku času nebo četnost spotřeby vzhledem ke konkrétnímu stroji. 
Zavedením evidovaných údajů do databáze to možné bude. 

Oddělením Údržby používané náhradní díly jsou evidovány v samostatném seznamu 
podle jednotného a srozumitelného popisu (Tabulka 4). Pokud je zjištěna duplikace dvou 
shodných dílů, jako již zmíněné bezpečnostní zámky, jsou o tom informováni příslušní 
zodpovědní pracovníci, kteří duplikovaný díl vyřadí ze seznamu objednávaných dílů. 

Tabulka 4: Ukázka části tabulky SAP náhradních dílů oddělení Údržby 

Položka SAP Poloha Zařízení 

Termočlánek K7313 765645 18K Striko 7313 

Trafo - Předřadník TCI BTL8 2X58W 444768 43H Fill Simone 

Tubus na termočlánek 1300mm 152844 38B Striko 7311 

Tubus na termočlánek 750mm - jímka 152925 29D Striko 7313 

Tyč topná 152918 35H-P Striko 7313 

Ventil selenoid 110VAC 152681 42G Simone 

Zámek bezpečnostní Telemechanique TLS1 
151481 
151482 

4I 
3C 

Striko 
Pozn.: do vyčerpání 

Zámek bezpečnostní Telemechanique XCS-E 
151742 
152535 

4H 
4O 

Lüber 
Pozn.: do vyčerpání 

Závora optická Honeywel bezpečnostní 152707 7R Simone 

Zdroj 24VDC/5A Siemens  367786 12M Fill 

Zdroj 24VDC/40A Siemens 152301 12Q Simone 

Žárovka 230V/60W 338863 Skříň Budova 

Žárovka 24V/2W 704099 Skříň Provoz 

 

2.2.2 Evidence dokumentů 

Technické dokumenty, které v této práci popisuji, jsou jednostránkové dokumenty. 
Vznikají jako jednoduché návody postupů činností prováděných v rámci oddělení Údržby. 
Jsou vytvářeny softwarovými inženýry, předáky jednotlivých skupin a plánovačem. 
Protože nemají danou koncepci a jsou zpracovávány několika pracovníky, odvíjejí se 
od parametrů svých autorů. Jsou tedy nejednotné a nepřehledné. Ne vždy jsou s nimi 
seznámeni všichni, kterých se týkají. Evidované jsou jen uložením do příslušné složky 
na síťovém disku nebo jen formou informace firemní poštou.  
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Dokumenty se dělí: 

Postupy (Příloha 5) 

popisují činnosti prováděné při údržbách, havarijních a provozubránících situacích. 
Tyto činnosti se vyskytují ojediněle a jednou zjištěný a popsaný postup je do budoucna 
při opakování problému cenným zdrojem informací. 

Úpravy (Příloha 6) 

strojního, elektro nebo softwarového charakteru jsou dalším typem dokumentu. 
Vznikají na podkladě požadavků změn technologických postupů, požadavků jednotlivých 
oddělení či rekonstrukcí zařízení. Informují o změnách ostatní pracovníky oddělení 
Údržby, kteří se těchto činností neúčastnili. 

2.2.3 Nedostatky současné evidence 

Nedostatky současného stavu evidence dat a dokumentů vidím v jejich struktuře 
a archivaci. Evidence je nekompletní, nepřehledná a informace z ní vyplývající leckdy 
nedohledatelné. To zapříčiňuje prodlužování doby získání potřebné informace. 
Nepřehlednost a špatná evidence často zapříčiňují, že se poptáváme po dokumentu, 
náhradním dílu, souhrnně informacích, které máme, ale nevíme o nich. 

Hlavní nedostatky: 

• Více jednotlivých tabulek 

• Redundance a zároveň nekompletnost dat 

• Neúplnost a nejednotnost informací 

• Špatné označení a uložení, jak v papírové, tak elektronické podobě 

• Evidence je nepřehledná, uživatelsky nepříjemná, nechuť s ní pracovat 

Důsledkem těchto nedostatků je prodlužování času, nižší kvalita práce a zvýšené 
náklady při úkonech prováděných pracovníky oddělení Údržby. 

Dále by bylo vhodné vytvořit „Seznam poskytovatelů servisů a služeb“, který se 
využívá v kritických situacích (tzv. hotline). 
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3. NÁVRH EVIDENČNÍHO SYSTÉMU 

I v papírové podobě setříděné informace jsou databází.  Pro velké množství dat je ale 
vhodné použít nějaký počítačový program, tzv. systém pro řízení báze dat SŘBD. V našem 
případě systém pro správu relační databáze RDBMS. 

Z předchozí analýzy vyplývá vhodnost zapracování provozních dat a technických 
dokumentů do takovéto relační databáze. Tomu předchází kvalitní návrh, o který se v této 
části práce pokusím. 

3.1 Definice parametrů systému 

Jestliže má být projekt úspěšný, musíme být schopni nejen dobře popsat, čeho se 
snažíme dosáhnout, ale také projektu stanovit rozumné hranice. 

Formulace úkolu 

Zpracování návrhu databáze předcházely schůzky se zainteresovanými stranami 
a osobami. Svou představu evidence dat a dokumentů jsem konzultoval s vedoucím 
Údržby, softwarovými inženýry, předáky skupin i samotnými pracovníky, kteří budou 
evidenci nejvíce využívat. Z těchto rozhovorů vyplynula potřeba zkvalitnění evidence 
důležitých informací pro činnost oddělení Údržby. 

Úkolem je navrhnout sjednocení provozních dat a technických dokumentů vytvořením 
jednotného evidenčního systému pomocí databáze. Účelem databáze bude uchovávat data, 
která jsou oddělením Údržby používána k vyhodnocování provozních stavů a zlepšení 
činnosti oddělení. 

 Aby evidenční systém splňoval požadavky a potřeby oddělení Údržby, je vhodné 
zmiňovaná data a dokumenty sjednotit v relační databázi. Evidenční systém bude uložen 
na síťovém serveru, který je pravidelně zálohován. Dokumenty, které se často používají 
v provozu, budou uloženy v rozsahu potřeby i v tištěné formě na dílně Údržby a pracovní 
kopie v rozvaděči daného stroje. 

Definování cílů 

Cílem databáze bude sjednotit a sloučit provozní data a technické dokumenty pro účely 
oddělení Údržby strojů a zařízení. 
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Je potřeba zaevidovat: 

• Oddělení výrobního závodu, 

• stroje, 

• podčásti strojů, 

• prostoje bránící výrobě, 

• poruchy strojů s požadovanými údaji, 

• zaměstnance oddělení Údržby, 

• náhradní díly podle názvu, příslušnosti ke stroji a umístění ve skladu, 

• kontakty na poskytovatele servisu, 

• textové technické dokumenty. 

Cíle návrhu evidenčního systému: 

• Zrychlení vyhledávání potřebných informací sjednocením dat a dokumentů 

• Snížení nákladů 

• Evidence základních údajů o odděleních 

• Vyhodnocování nutnosti preventivních oprav 

• Odstranění nadbytečných dat 

• Doplnění chybějících dat 

• Vyšší bezpečnost dat 

• Jednoduché a logické vyhledání potřebných informací 

• Efektivní a příjemná práce 

Definování rozsahu 

Časový plán návrhu databáze je do 30. 4. 2011. Vlastní implementace a zprovoznění 
databáze není stanoveno. Bude se odvíjet od kvality návrhu a jeho schválení odpovědnými 
pracovníky. Budu se snažit vytvořit databázi, která bude sloužit k vyhledání potřebné 
informace vedoucí k rychlejšímu odstraňování problémů, které oddělení Údržby řeší. Mělo 
by dojít ke zkrácení času potřebného k vyřešení kolizních stavů bránících výrobě. 
Databáze však nebude plnit funkci kompletní technické dokumentace. 
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3.2 Datové modely 

„Nejabstraktnější částí celého návrhu databáze je datový model. Je to totiž myšlenkový 
(pojmový) popis daného prostoru problému. Datové modely se vyjadřují pomocí entit, 
atributů, domén (oborů hodnot) a vztahů.“ 

„V této fázi procesu návrhu bychom měli již docela přesně vědět, čeho hodláme 
dosáhnout. Nadefinovali jsme záběr systému, sestavili jsme množinu kritérií návrhu 
a provedli analýzu pracovních procesů. Nyní je tedy na čase začít s vytvářením datového 
modelu. Myšlenkový neboli konceptuální datový model obsahuje popis jednotlivých entit, 
jejich atributů a vztahů mezi nimi.“ [5] 

3.2.1 Konceptuální datový model 

„Na této úrovni se snažíme popsat předmětnou oblast datové základny. V žádném 
případě nebereme v úvahu jakékoli pozdější způsoby implementace. Konceptuální návrh 
určuje, co je obsahem systému. Je tedy implementačně nezávislý na prostředí a je 
výsledkem datové analýzy. Konceptuální datový model představuje realitu pomocí objektů 
a jejich vlastností na logické úrovni a výběr entit a atributů pro popis objektů.“ [4] 

„Vytvoříme si seznam všech dat a informací z podkladových dokumentů, se kterými 
bude databáze pracovat. U každé položky se musíme zamyslet, zda se jedná o objekt nebo 
nějakou skutečnost, která se o objektu zaznamenává. Z objektů se stanou entity 
a ze zaznamenaných skutečností atributy této entity.“ [5] 

Entita 

„ je cokoliv, o čem v systému potřebujeme uchovávat nějaké informace. Při zahájení 
prací na návrhu datového modelu není sestavení prvotního seznamu entit obtížné.“ [5]  

Z analýzy vyvstalo devět základních entit. Většina z nich přímo vyjadřuje v analýze 
popsané objekty reality. Podrobněji tedy vysvětlím jen entity Porucha a Dokument.  

Protože bylo zjištěno duplikování zápisů poruch v tabulce prostojů i v tabulce poruch, 
chtěl jsem tyto dva zápisy sjednotit v entitě Provozní událost, kde bych je odlišil jen 
typem. Atributy těchto zápisů jsou shodné, avšak popis poruchy je daleko více podrobný 
a je potřeba mu přidělit více prostoru. To je však v případě popisu prostoje zbytečné. 
V jedné entitě by tak docházelo ke zbytečnému plýtvání kapacitou databáze, a proto jsem 
definoval entitu Porucha samostatně. Princip zápisu provozní události podrobněji popíši 
v kapitole ERD. 

Naopak pro svou podobnost struktury jsem v entitě Dokument sloučil technické 
dokumenty Úpravy a Postupy. Budou se od sebe rozlišovat pouze předdefinovaným typem.  
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Základní entity: 

� Oddělení                                    �  Provozní událost 

� Stroj                                      �  Porucha 

� Podčást stroje                              �  Zaměstnanec 

� Dokument                                 �  Náhradní díl 

� Poskytovatel servisu 

Četnosti záznamů jednotlivých entit a jejich předpokládané přírůstky jsem 
pro představu uvedl v tabulce 5. 

Tabulka 5: Četnosti záznamů entit 

 

Entity 
 

Četnosti 
 

Přírůstky 

denně týdně ročně 

Oddělení 10 � � � 

Stroj 50 � � 5 

Podčást stroje 120 � � 15 

Dokument 250 � 3 � 

Poskytovatel servisu 25 � � 3 

Provozní událost 4700 26 � � 

Porucha 200 1 � � 

Zaměstnanec 28 � � � 

Náhradní díl 200 � 2 � 

 

Vztahy 

Kromě atributů jednotlivých entit musíme v datovém modelu určit také vztahy, tzv. 
kardinalitu, definovanou mezi různými entitami. Na konceptuální úrovni jsou vztahy 
jednoduše jistými asociacemi mezi entitami. Z tvrzení „zaměstnanci řeší provozní 
události“ tak vyplývá existence jistého vztahu mezi entitami Zaměstnanci a Provozními 
událostmi. Entity zapojené do určitého vztahu, se nazývají účastníky. Počet účastníků 
označujeme jako stupeň vztahu. Stupeň vztahu je tedy částečně podobný, avšak nikoliv 
stejný jako stupeň relace; ten totiž vyjadřuje počet atributů. [5] 
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Vztah mezi libovolnými dvěma entitami může být: 

• 1:1 – k jednomu výskytu entity A existuje právě jeden výskyt entity B a naopak 
k jednomu výskytu entity B existuje právě jeden výskyt entity A, tj. 1:1 + 1:1; 
 

• 1:N – k jednomu výskytu entity A existuje více výskytů entity B a k jednomu 
výskytu entity B existuje právě jeden výskyt entity A, tj. 1:N + 1:1; 

 

• M:N – k jednomu výskytu entity A existuje více výskytů entity B a k jednomu 
výskytu entity B existuje více výskytů entity A, tj. 1:N + 1:N. 

„Vztahy typu jedna k jedné jsou poměrně vzácné a nejčastěji představují vztah mezi 
entitou určitého nadtypu a podtypu. Vztahy typu jedna k více jsou zřejmě nejobvyklejší. 
Jedno oddělení může obsahovat položky více strojů. Poslední typ vztahu, více k více, není 
sice až tak obvyklý, přesto ani on není žádnou vzácností a najdeme jej v řadě příkladů. 
Každý zaměstnanec řeší více poruch strojů a každou poruchu řeší více zaměstnanců. 
Vztahy typu více k více se v relačním modelu nedají implementovat přímo.“ [5] 

Určení vztahů mezi jednotlivými tabulkami je nutné pro vytvoření prvotní verze 
diagramu entit vztahů datového o modelu, tzv. E/R diagramu (Obrázek 6). 

Proces určování vztahů začneme tím, že ze všech tabulek z databáze vytvoříme matici 
(Obrázek 5). Hledáme přímé vztahy mezi tabulkami. Cílem je nalézt vztah mezi jedním 
záznamem v některé tabulce a jedním či více záznamy z jiné tabulky a naopak. 

 Dokument Náhradní 
díl 

Oddělení Podčást 
stroje 

Porucha Poskytova-
tel servisu 

Provozní 
událost 

Stroj Zaměstna-
nec 

Dokument    1:N      

Náhradní 
díl    1:N   1:N   

Oddělení        1:N  

Podčást 
stroje 1:N 1:N    1:1 1:N 1:1  

Porucha       1:1   

Poskytova-
tel servisu    1:N      

Provozní 
událost  1:N  1:1 1:1    1:N 

Stroj   1:1 1:N      

Zaměstna-
nec       1:N   

Obrázek 5: Matice tabulek pro určení vztahů 
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Vztahy se mohou z pohledu jednotlivých tabulek lišit. Například Poskytovatel servisu 
k Podčásti stroje je ve vztahu 1:N, ale naopak Podčást stroje k Poskytovateli servisu je 
ve vztahu 1:1. Musíme tedy určit, o jaký typ vztahu se ve skutečnosti jedná. Pro toto určení 
využijeme výše uvedených vzorců, tzn. v našem příkladu 1:N + 1:1 = 1:N. [1] 

ERD 

 

Obrázek 6: Prvotní verze E/R diagramu 

V E/R diagramu vznikl vztah 1:1 mezi entitami Provozní událost a Porucha. Entitou 
Provozní událost je evidovaný zásah pracovníka Údržby z důvodu nefunkčnosti zařízení. 
Důležitými atributy této entity jsou popis příčiny a popis nápravy, které slouží jako 
informace pro ostatní pracovníky. 

Zápisy o provozních událostech budou tříděny podle důležitosti. Například zápis 
o ulomeném konektoru cívky operátorem při čištění stroje vypovídá o nevhodném umístění 
a nutnosti přemístění tohoto prvku na jiné místo. Z hlediska důležitosti informace není 
potřeba tuto událost podrobně popisovat a dlouhodobě evidovat. V atributu Typ provozní 
události bude označena jako prostoj a v atributech Příčina a Náprava jí bude přidělen 
datový typ Text. Avšak v zápisu o vzpříčené horní formě jádrovacího stroje je potřeba 
provést podrobný popis příčiny i nápravy, na který 255 znaků datového typu Text nestačí. 
Je potřeba tento případ podrobně popsat a uchovat do budoucna pro případ řešení stejného 
problému. Tato událost bude označena v atributu Typ provozní události jako porucha 
a z důvodu úspory paměti jí bude vyhrazen pro popis příčiny a nápravy datový typ Memo 
v entitě Porucha (Obrázek 7). 
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00001 Prostoj                            000001 Porucha 

Id provozní události         Id Poruchy 
Id Poruchy                Id provozní události 
Druh provozní události       Příčina (Memo) 
Datum nahlášení            Náprava (Memo) 
Čas nahlášení 
Zahájení opravy 
Ukončení opravy 
Příčina (Text) 
Náprava (Text) 

Obrázek 7: Vztah typu 1:1 

Vztahy 1:N jsou v prvotním  E/R diagramu čtyři: Oddělení a Stroj, Stroj a Podčást 
stroje, Podčást stroje a Provozní událost, Podčást stroje a Poskytovatel servisu. 
Pro názornost jsem si vybral vztah mezi entitami Stroj a Podčást stroje (Obrázek 8). Jeden 
stroj je tvořen z několika podčástí a jedna podčást tvoří část jednoho stroje. Ne každý stroj 
je tvořen jednotlivými podčástmi, nedělí se na další logické celky. V tomto případě 
ho budeme uvažovat jako samostatnou podčást stroje. 

 

01 Simone                              01 Licí robot 

02 Zakladač 

                                                    03 Vykladač 

04 ABB robot 

Obrázek 8: Vztah typu 1:N 

Vztahy M:N, musíme rozložit spojovací entitou, která bude z obou stran propojena 
vztahem typu 1:N.  

V našem E/R diagramu se tyto vazby vyskytují mezi entitami: 

• Podčást stroje – Dokument 

• Podčást stroje – Náhradní díl 

• Provozní událost – Zaměstnanec 

• Provozní událost – Náhradní díl 

N tvoří 1 
PODČÁST 
STROJE STROJ 

1 je 1 

PORUCHA 
PROVOZNÍ 
UDÁLOST 



Martin Laštůvka: Návrh podpůrného evidenčního systému 
  

2011                                                                                                                                                   22 

Pro ukázku rozdělení vztahu více k více jsem si vybral vztah entit Provozní událost 
a Zaměstnanec (Obrázek 9). Jednu provozní událost může řešit více zaměstnanců a jeden 
zaměstnanec může řešit více provozních událostí. 

 

00001 Nefunkční snímač hlavy                         30882 Horáček Miloslav 

00002 Porucha otočného stolu                           31584 Krpala Tomáš 

00003 Výpadek pohonu lože                            31925 Rejnek Tomáš 

00004 Přerušený kabel                                 17032 Čadek Zdeněk 

00005 Poškozený vyhazovač                            23100 Batelka Roman 

Obrázek 9: Vztah typu M:N 

Tento stav jsem vyřešil rozdělením původního vztahu M:N fiktivní entitou Řešitel 
provozní události a vytvořením nových vazeb 1:N a N:1 (Obrázek 10), čímž jsem zajistil, 
že danou provozní událost řešil konkrétní zaměstnanec. 

 

00001 Nefunkční snímač hlavy            00001           30882 Horáček Miloslav 

00002 Porucha otočného stolu             00002           31584 Krpala Tomáš 

00003 Výpadek pohonu lože              00003           31925 Rejnek Tomáš 

00004 Přerušený kabel                   00004           17032 Čadek Zdeněk 

00005 Poškozený vyhazovač              00005           23100 Batelka Roman 

00006 

00007 

Obrázek 10: Příklad rozdělení vztahu M:N fiktivní entitou Řešitel poruchy 

Stejným postupem jsem rozdělil vztah Podčást stroje a Dokument fiktivní entitou 
Dokument podčásti stroje, Provozní událost a Náhradní díl fiktivní entitou Náhradní díl 
provozní události, Podčást stroje a Náhradní díl fiktivní entitou Náhradní díl podčásti 
stroje. 

řeší 1 N je N 1 
ZAMĚSTNA-

NEC 

ŘEŠITEL 
PROVOZNÍ 
UDÁLOSTI 

PROVOZNÍ 
UDÁLOST 

N řeší M 
ZAMĚSTNA-

NEC 
PROVOZNÍ 
UDÁLOST 
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Vznikly čtyři nové entity: 

• Dokument podčásti stroje 

• Náhradní díl podčásti stroje 

• Náhradní díl provozní události 

• Řešitel provozní události 

Rozdělením jednotlivých vztahů více k více, způsobem, který jsem použil 
u předchozího příkladu, vznikl úplný E/R diagram (Obrázek 11) připravený k přetvoření 
do relačního datového modelu. 

 

Obrázek 11: E/R diagram po rozdělení kardinalit M:N 

Atribut 

O každé entitě se zaznamenávají určité skutečnosti, vlastnosti, které danou entitu 
charakterizují, tzv. atributy dané entity. 
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Každá entita musí mít alespoň jeden z atributů jedinečný, který jednoznačně 
identifikuje její jednotlivé instance. Tento atribut definujeme jako primární klíč tabulky. 
Primární klíče nesmí obsahovat prázdné hodnoty. Jako klíč nemůžeme proto vždy použít 
nějaký stávající atribut či kombinaci stávajících atributů. V takovém případě je třeba 
do entity doplnit libovolný systémem generovaný jednoznačný identifikátor. [5] 

Takový „umělý“ identifikátor budou mít kromě entit Zaměstnanec a Náhradní díl 
ostatní entity. U entity Zaměstnanec bude takovým identifikátorem zaměstnanecké osobní 
číslo, u entity Náhradní díl SAP identifikační číslo. Oba tyto identifikátory jsou pro každou 
svou položku jedinečné. 

Pro příklad určení atributů jsem vybral entitu Zaměstnanec (Obrázek 12). Atributy 
ostatních entit jsou vyznačeny v technologickém schéma. 

 

PK  Osobní číslo 
Jméno 
Příjmení 
Pracovní pozice 
Telefon 

Obrázek 12: Atributy entity Zaměstnanec 

Evidováním těchto atributů entity Zaměstnanec můžeme o zaměstnanci získat 
následující informace: Zaměstnanec Martin Laštůvka, osobní číslo 16990, je 
zaměstnán jako elektronik a jeho telefonní číslo je 123 456 789. 

 
U atributu je určen obor hodnot (doména), což je množina všech přípustných 

platných hodnot, které smí určitý atribut obsahovat. Nejedná se o datový typ, ten je 
například u atributu Jméno a atributu Pracovní pozice stejný – Text, ale doména, 
neboli obor hodnot je rozdílný. 

Atribut je podle povinnosti výskytu jeho hodnoty buď totální nebo parciální. 
Totálními atributy v příkladu entity Zaměstnanec jsou osobní číslo, jméno, příjmení 
a pracovní pozice. Jsou to atributy, které při výskytu entity musejí mít hodnotu. 
Parciálním atributem je telefon. Jeho hodnota nemusí být zadána, zaměstnanec nemusí 
udávat telefonní číslo. 

  

ZAMĚSTNANEC 
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Atributy entit: 

Oddělení                               Provozní událost/Porucha 
� Id oddělení                           � Id provozní události 
� Název oddělení                       � Druh provozní události 
� Popis                                � Datum nahlášení 
                                      � Čas nahlášení 
Stroj                                  � Zahájení opravy 
� Id stroje                             � Ukončení opravy 
� Název stroje                          � Příčina provozní události 
� Rok výroby                          � Náprava provozní události 
� Datum pořízení                      
� Výrobní číslo                         Zaměstnanec 
� Popis                                � Osobní číslo zaměstnance 
                                      � Jméno zaměstnance 
Podčást stroje                          � Příjmení zaměstnance 
� Id podčásti stroje                      � Pracovní pozice 
� Název podčásti stroje                  � Telefon 
� Popis                                 

                                         Náhradní díl  
Dokument                             � SAP identifikační číslo              
� Id dokumentu                         � Název náhradního dílu 
� Název dokumentu                     � Umístění ve skladu 
� Typ dokumentu                       � Popis 
� Autor  dokumentu                              
� Datum vytvoření dokumentu                     
� Popis                                
 
Poskytovatel servisu 
� Id poskytovatele servisu 
� Jméno poskytovatele servisu 
� Telefon 
� E-mail 
� Adresa 
� Hotline 
� Popis 

3.2.2 Relační datový model 

Relační datový model je nástrojem technologické úrovně. Vychází z konceptuálního 
modelu. Popisuje systém v dané terminologii technologického prostředí. Určuje, jak bude 
obsah systému v dané technologii realizován. 
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 „Relační databázový model je v současné době nejvíce rozšířený a používaný 
databázový model. Má jednoduchou strukturu, kdy jsou data organizována v tabulkách 
(relacích), které se skládají z řádků (záznamů) a sloupců (polí). Všechny databázové 
operace jsou pak prováděny na těchto tabulkách. 

„Termín relace se často plete, protože termín jedna relace je správně vyhrazen jedné 
databázové tabulce. Ovšem v konceptuálním modelování je naopak relace vnímána jako 
vztah, tedy vazba mezi tabulkami. Zavádíme zde pomocný aparát nazvaný schéma relace 
(viz níže).“ [4] 

Po nadefinování a upravení typů vztahů mezi veškerými dvojicemi entit musíme dále 
zvážit, jestli je pro některého z účastníků (případně pro oba) tento vztah volitelný 
(nepovinný). Tuto vlastnost nazýváme volitelnost, neboli parcialita vztahu a vyznačujeme 
ji až do relačního schéma. [5] 

Pro vysvětlení parciality na konkrétním příkladu jsem si zvolil vztah Podčást stroje – 
Provozní událost. Jedná se o jednostranně parciální vztah. Každá provozní událost musí 
vzniknout na podčásti stroje, vztah je povinný a je na obrázku označen plnou šipkou. 
Avšak podčást stroje nemusí mít provozní událost, vztah je nepovinný a je na obrázku 
označen prázdnou šipkou (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13: Parcialita vztahu 

Relační schéma 

„Schéma relace říká, jaký je název relace, kolik má sloupců a jaké jsou jejich názvy 
a domény (doména určuje přípustné hodnoty v daném sloupci). V databázích je pak 
schématem relace definice struktury tabulky.“ 

„Relační databázový model se pak skládá ze schémat relací a deklarace integritních 
omezení jako jsou existence primárního klíče a zajištění referenční integrity. Model 
sdružuje data do tzv. relací (tabulek), které obsahují n-tice (řádky). Tabulky (relace) tvoří 
základ relační databáze. Tabulka je struktura záznamů s pevně stanovenými položkami 
(sloupci - atributy). Každý sloupec má definován jednoznačný název, typ a rozsah neboli 
doménu. Záznam se stává n-ticí (řádkem) tabulky. Pokud jsou v různých tabulkách sloupce 
stejného typu, pak tyto sloupce mohou vytvářet vazby mezi jednotlivými tabulkami. Tabulky 
se poté naplňují vlastním obsahem - konkrétními daty. Kolekce více tabulek, jejich 
funkčních vztahů, indexů a dalších součástí tvoří relační databázi, tedy konečnou množinu 
v čase proměnných konečných relací, které jsou definované nad systémem množin. 

vzniká 1 N 
PROVOZNÍ 
UDÁLOST 

PODČÁST 
STROJE 
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Zjednodušeně jde o transformaci E/R diagramu do relačních schémat s jednoznačným 
určením primárních klíčů, cizích klíčů, integritních omezení a datových typů jednotlivých 
polí.“ 

„Primární klíč je množina atributů, jejichž hodnoty jednoznačně určují n-tice relace. 
Primární klíč je minimální, a to v tom smyslu, že z něj nelze odebrat žádný atribut, protože 
by to narušilo identifikační vlastnost. Každá relace (tabulka) musí mít primární klíč.“ [4] 

Referenční integrita je omezení, které popisuje vztahy mezi daty ve dvou relacích. 
Takové dvě relace se nazývají master - detail nebo česky obvykle hlavní – závislá. Atribut, 
kterého se referenční integrita týká v závislé relaci, se nazývá cizí klíč. Např.: Osobní číslo 
z relace Zaměstnanec je primární klíč a objevuje se v relaci Řešitel provozní události jako 
položka Řešitel. Položka Řešitel je tzv. cizí klíč. (Obrázek 14). [4] 

 

Obrázek 14: Část relačního schéma s vyznačením referenční integrity 

V relačním schématu definuji kromě referenční integrity a parciality vztahu také 
obecné vlastnosti (jméno pole, popisek), fyzické vlastnosti (datový typ, délka, formát) 
a logické vlastnosti (typ klíče, jedinečnost, podpora null, vyžadovaná hodnota). 

Datový typ určuje druh dat, která se do pole ukládají a z toho vyplývající možnosti. 
Například u atributu Osobní číslo zaměstnance jsem zvolil datový typ Text. Přestože název 
atributu svádí použít datový typ Číslo, je to v tomto případě nevhodné. Jedná se sice 
o řetězec pěti číslic, avšak ty nemají žádnou spojitost s matematickými operacemi, a tudíž 
je datový typ Číslo bezpředmětný. Dalším důvodem je možné rozšíření tohoto atributu 
v budoucnu o textový znak. 

Délka udává celkový počet znaků, které se mohou do daného pole zadat. Například 
u datového typu Text je to max. 255 znaků. Zadáním délky „5“ omezíme maximální 
možnou délku zapisovaných dat na 5 znaků včetně mezer. Pokud bychom velikost 
nezadali, kapacitu databáze oproti předešlé možnosti „neznehodnotíme“, když 
do příslušného pole nezadáme více než předešlých 5 znaků. Avšak v tomto případě tuto 
možnost máme. 

Formát určuje vzhled hodnoty pole na obrazovce a při tisku. Umožňuje zobrazovat 
hodnotu pole srozumitelněji a čitelněji, než jak vypadá v okamžiku, kdy byla zadána. 
Například formát jména zaměstnance v příkladu na obrázku 14 zaručí, že první písmeno 
zápisu do pole Jméno bude velké. 
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Obrázek 15: Relační schéma 
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3.3 Implementační úroveň 

„Implementační návrh určuje čím je technologické řešení realizováno. Souvisí 
bezprostředně s použitým systémem řízení báze dat. Je zde vytvořen model popisující 
praktickou realizaci systému v konkrétním implementačním prostředí, tj. konkrétní 
hardware, software, programovací jazyk, vývojové prostředí.“ [3] 

Pro svou dostupnost a srozumitelnost jsem se rozhodl použít k popisu databázovou 
aplikaci Microsoft Office Access 2007. Tato aplikace je založena na nejrozšířenějším typu 
databáze, tzv. relačním. 

„Microsoft Access (plným jménem Microsoft Office Access) je nástroj na správu 
relačních databází od společnosti Microsoft, který je typicky součástí Microsoft Office 
a kombinuje relační Microsoft Jet Database Engine s grafickým uživatelským rozhraním. 
Umí přistupovat k datům z Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle či ke kterékoliv další 
databázi přes rozhraní ODBC.“ [8] 

Microsoft Access 2007 vyžaduje pro instalaci a provoz splnění určitých technických 
požadavků (Tabulka 6), které vybavení oddělení Údržby splňuje.  

Tabulka 6: Technické požadavky aplikace Microsoft Access 2007 

 

Součást 

 

Požadavek 

Operační systém Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2 nebo novější, 
případně Microsoft Windows Server 2003 (nebo vyšší verze) 

Počítač a procesor Procesor 500 MHz nebo rychlejší, 256 MB nebo více paměti 
RAM, jednotka DVD 

Pevný disk 2 GB nezbytné pro instalaci; část tohoto místa na disku se 
uvolní v případě, že po instalaci původního balíčku ke stažení 
jej odeberete z pevného disku; 1 GHz a 512 MB paměti RAM 
nebo vyšší požadované pro spuštění aplikace Microsoft Office 
Outlook 2007 s doplňkem Business Contact Manager 

Rozlišení monitoru Minimálně 800 × 600, doporučuje se 1024 × 768 nebo vyšší 

Připojení k Internetu Širokopásmové připojení, 128 kb/s nebo více ke stažení 
a aktivaci produktů 

Další součásti Microsoft Internet Explorer 6.0 s aktualizacemi Service Pack 

Zdroj [7] 
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Přihlášení 

S funkční databází přijdou do kontaktu všichni zaměstnanci oddělení Údržby. Protože 
však bude databáze obsahovat citlivá a důležitá data, bude pro její otevření požadováno 
přihlášení uživatele. To se uskuteční vyplněním uživatelského jména a hesla do 
přihlašovacího okna. Tím bude zaměstnanci přidělena konkrétní uživatelská úroveň 
vyplývající z kompetence každé jednotlivé pracovní pozice či pověření zaměstnance. Bude 
tak ošetřeno, ke kterým datům se daný zaměstnanec dostane, která data bude moci 
editovat, a která bude moci jen prohlížet. Přístupová práva budou zpracována na základě 
kompetencí vyplývajících z tabulky 1, kde jsou definovány činnosti jednotlivých 
pracovníků s daty. Nejnižší přístupovou úroveň bude tedy mít vedoucí oddělení, který data 
jen čte a není zodpovědný za jejich editaci. Nejvyšší přístupovou úroveň bude mít 
pověřený administrátor, který bude naopak nést za úplnost a korektnost dat plnou 
zodpovědnost. 

Databáze bude uložena na síťovém disku s možností připojení účastníka ze tří osobních 
počítačů – z kanceláře vedení oddělení, z dílny elektroúdržby a z dílny mechanické údržby. 

Formuláře 

„Formuláře jsou efektivním nástrojem pro práci s daty v tabulkách a celé databázi. 
Využívat pro práci s daty pouze tabulky je často nepraktické. Formuláře jsou databázové 
objekty, pomocí kterých můžeme zadávat, měnit nebo zobrazovat data z tabulek či dotazů. 
Formuláře mohou zobrazovat také jen část tabulky a usnadnit tak uživateli orientaci 
při práci s databází.“ [2] 

Pro efektivnější a uživatelsky příjemnější zadávání dat bude databáze obsahovat 
následující formuláře: 

Formulář pro zápis provozních událostí – bude sloužit k nejčastějším zápisům 
do databáze, k zápisům o provozních událostech řešených pracovníky oddělení Údržby. 
Bude do něj možno zapisovat veškerá evidovaná data týkající se dané provozní události. 
Pro již evidované položky budou vytvořena vyhledávací pole (např. pro zadání druhu 
poruchy), která budou napojena na příslušnou tabulku, čímž dojde k rychlejšímu 
a korektnímu vyplnění údaje. Protože údaje o řešiteli provozní události jsou součástí jiné 
tabulky, řeší se takový zápis vytvořením podformuláře „Řešitel“. Příklad takového 
formuláře s podformulářem uvádím na obrázku 16. 

Formulář pro zápis nových strojů – formulář s podformulářem. Jeho funkcí bude 
snadné zaevidování nového stroje do příslušného oddělení. Hlavní formulář bude 
obsahovat pole Název oddělení, podformulář bude obsahovat informace o jednotlivých 
strojích s poli Název stroje, Rok výroby a Datum pořízení. 
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Obrázek 16: Návrh formuláře s podformulářem pro zápis Provozních událostí 

Formulář pro zápis nových položek náhradních dílů – jednoduchý formulář 
pro zaevidování nové položky náhradního dílu. Formulář bude obsahovat všechna pole 
tabulky Náhradní díl, tj. Název náhradního dílu, SAP identifikační číslo, Umístění dílu 
ve skladu a Popis. 

Stejným způsobem budou vytvořeny jednoduché formuláře pro zaevidování 
technických dokumentů a poskytovatelů servisu. 
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Dotazy 

K získávání informací z databáze budou sloužit správně definované dotazy. Jejich 
cílem bude poskytnout uživateli konkrétní požadované informace. Vhodnou formou 
a nastavením dotazu lze získat z databáze jakoukoliv informaci skládající se z evidovaných 
dat. Na rozdíl od filtrů je výhodou možnost dotaz uchovat a použít i později. 

Provozní události za určité období nebo na určitém stroji – parametrický dotaz 
z tabulek Stroj (pole Název stroje), Podčást stroje (pole Název podčásti stroje) a Provozní 
událost (pole Datum nahlášení, Čas nahlášení, Zahájení opravy, Ukončení opravy, Popis 
příčiny, Popis nápravy, Řešitel 1). Parametrem je [datum] v kritériu pole „Datum 
nahlášení“ tabulky „Provozní událost“ nebo [podčást stroje] v kritériu pole „Název 
podčásti stroje“ tabulky „Podčást stroje“.  

Provozní události řešené konkrétním zaměstnancem – výběrový dotaz z tabulky 
Provozní událost z polí Druh provozní události, Příčina, Náprava a Řešitel 1, 2. V poli 
Řešitel 1, 2 bude výběrovým kritériem jméno daného zaměstnance. 

Odstranění „starších“ prostojů – odstraňovací dotaz z tabulky Provozní událost (pole 
Typ provozní události s kritériem „prostoj“ a pole Ukončení opravy provozní události 
s kritériem data odstranění). 

Požadovaný náhradní díl podle příslušnosti ke stroji (Obrázek 17, Obrázek 18) – 
výběrový dotaz z tabulek Náhradní díl (pole SAP identifikační číslo, Název náhradního 
dílu, Umístění náhradního dílu ve skladě), Podčást stroje (pole Název podčásti stroje) 
a Stroj (pole Název stroje s výběrovým kritériem názvu daného stroje). 

 

Obrázek 17: Návrhové zobrazení výběrového dotazu na náhradní díl ke stroji SIMONE 



Martin Laštůvka: Návrh podpůrného evidenčního systému 
 

2011                                                                                                                                                   33 

 

Obrázek 18: Zobrazení datového listu výběrového dotazu na náhradní díl ke stroji SIMONE 

Dokumenty k příslušné podčásti stroje – parametrický dotaz z tabulek Dokument 
(pole Název dokumentu, Typ dokumentu, Autor dokumentu, Datum vytvoření 
dokumentu), Stroj (pole Název stroje) a Podčást stroje (pole Název podčásti stroje). 
Parametrem je [název stroje] v kritériu pole „Název stroje“ tabulky „Stroj“. 

Kontakty poskytovatelů servisu – výběrový dotaz z tabulek Poskytovatel servisu 
(pole Jméno poskytovatele servisu, Telefon, Email, Hotline), Podčást stroje (pole Název 
podčásti stroje) a Stroj (pole Název stroje s výběrovým kritériem názvu daného stroje). 

Seznam strojů v příslušném oddělení – parametrický dotaz z tabulek Oddělení (pole 
Název oddělení), Podčást stroje (pole Název podčásti stroje) a Stroj (pole Název stroje, 
Výrobní číslo). Parametrem je [volba oddělení] v kritériu pole „Název oddělení“ tabulky 
„Oddělení“. 

Sestavy 

Sestavy jsou nástrojem pro efektivní uspořádání a prohlížení dat. Slouží především 
k prezentaci dat s možností je kdykoliv vytisknout na daný formát papíru. [2] 

Sestava výpisu provozních událostí za dané časové období – většinou za 24 hodin. 
Bude vytvořena z tabulek Stroj, Podčást stroje, Provozní událost a Zaměstnanec z polí 
Název stroje, Název podčásti stroje, Datum nahlášení provozní události, Čas nahlášení 
provozní události, Čas zahájení opravy, Čas ukončení opravy, Příčina provozní události, 
Náprava provozní události a Řešitel provozní události. Sestava bude sloužit vedoucímu 
oddělení Údržby jako podklad při rozhodování o údržbách a revizích technických zařízení 
nebo k obhájení činnosti oddělení Údržby. 

Sestava výpisu náhradních dílů k danému stroji – bude vytištěna a vložena jako 
součást papírové podoby technické dokumentace, kterou oddělení Údržby používá 
ve výrobním provozu a ukládá ji přímo v rozvaděčích technických zařízení. 

Další dotazy, formuláře a sestavy vyplynou z potřeb oddělení Údržby a z možností 
databáze.  
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4. ZÁVĚR 

„Aby vznikla funkční databáze, musí být i funkční návrh.“ 

A to bylo cílem této práce. Byl vytvořen funkční návrh jednotného evidenčního 
systému oddělení Údržby výrobního podniku pomocí návrhu relačního databázového 
modelu. Funkční databáze je vhodným nástrojem určeným pro technickou podporu tohoto 
oddělení. Vznikl tak základ pro uživatelsky příjemné získávání informací z evidovaných 
dat a dokumentů. 

Jsem pracovníkem oddělení Údržby, pro které byl návrh zpracován. Vím tedy, jaké 
nároky se na data a z nich vznikající informace kladou. Tuto problematiku jsem rozebral 
v kapitole Analýza. Popsal jsem podrobně nynější stav práce s daty a požadovanými 
informacemi, který nesplňuje současné potřeby oddělení. Proto jsem se ve stěžejní části 
práce, v návrhu nového systému evidence dat, snažil navrhnout vhodnější řešení evidence 
a archivace důležitých dat v relační databázi. Tím by měla vzniknout jednodušší 
a efektivnější forma získávání potřebných informací.  Svou představu jsem náležitě 
diskutoval se všemi zainteresovanými pracovníky oddělení. Zapracoval jsem do návrhu 
veškeré požadavky na evidovaná data, které vyplynuly z analýzy a vytvořil tak 
srozumitelný návrh. Ten by se měl stát základem budoucí databáze, poskytující podpůrné 
informace pro efektivnější fungování celého oddělení. V tom vidím smysl navrhované 
databáze. 

 Definoval jsem a zpracoval jednotlivé cíle, které se od databáze očekávají. Abych 
mohl vyzkoušet některé části návrhu, vytvořil jsem základ navrhované databáze v relační 
databázové aplikaci Microsoft Access 2007 a naplnil ji zkušebním vzorkem dat, čímž jsem 
si potvrdil provázanost jednotlivých dat a umožnil vytváření požadovaných ucelených 
informací. Svou představu jsem podpořil návrhem základního formuláře pro zadávání dat 
provozních událostí a výběrovým dotazem na výpis těchto událostí řešených konkrétním 
zaměstnancem. V žádném případě se však nejedná o funkční databázi připravenou 
pro evidenci dat. Její vytvoření bude až následujícím krokem, který však přesahuje rámec 
této práce. 

Pokud bude návrh schválen odpovědnými pracovníky, budu se dále podílet na jeho 
realizaci ve funkční databázi. Bude potřeba vybrat vhodnou databázovou aplikaci, splňující 
požadavky návrhu, vytvořit funkční databázi, naplnit ji základními daty a před spuštěním 
do provozu provést zkušební testovací provoz. Dále bude důležité seznámit s provozem 
uživatele a odladit objevené nedostatky. Poté bude teprve možné spustit provoz databáze. 

Nakolik se návrh zdařil, prokáže v plné míře až jeho realizace a uvedení do provozu. 
Podle mého názoru se podařilo splnit zadání práce – vytvořit funkční návrh evidenčního 
systému pro oddělení Údržby. 
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Příloha 1: Příklad evidence dat v tabulce Prostoje 

Prostoje z noční směny 

Datum Stroj Od Do Čas Jméno Směna Příčina Náprava 

20. 10. 
2010 

FILL LINE 18:10 18:20 0:10 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Nefunkční kleště vykladače. Prasklý škrtící ventil kleští 
- vyměněno. 

20. 10. 
2010 

FETTLINK 18:30 19:00 0:30 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Vzpříčená "horní forma", 
nebyla dosednutá a nešlo s 
ní pohybovat. 

Navolili jsme pohyb dolů 
a ručně aktivovali ventil 
417Y6 z výstupu A18.6 
na výstup A17.5, za 
současného manuálního 
aktivování ventilu 419Y8. 
Odpojení pravítek bočnic, 
ruční odjetí bočnicemi 
z panelu, zvednutí formy 
ventilem 413Y2. 

20. 10. 
2010 

LORAMENDI 19:30 20:20 0:50 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Časté výpadky scanners. Vyčištění a kalibrace 
ochranných sklíček. 

20. 10. 
2010 

FILL LINE 21:45 22:30 0:45 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Zkrat na kabelu k 
odpojenému snímači na 
robotovi prefetlilnku. 

Odstranění zkratu 
odpojením kabelu. 

20. 10. 
2010 

HOTBOX 23:55 0:05 0:10 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Zkrat na žhaviči. Odstranění zkratu 
odizolováním propálených 
vodičů. 

21. 10. 
2010 

SIMONE 0:30 4:30 4:00 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Porucha lože D "pohon os 
není OK". Na drivu F09, 
pohon disable a porucha 
„undervoltage“. Chybělo 
napájení drivu přes Pilz. 
Všechny vstupy Pilz byly v 
porovnání s ložem A v 
pořádku.  

Po resetu Pilze (stop/run) 
výstupy naběhly. 

21. 10. 
2010 

FILL LINE 0:55 1:52 0:57 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Zakladač "vtláčel" jádra do 
formy, nevycházely 
rozměrově odlitky. 

Úprava pozice robota 
zakladače 1 o 1,5 mm 
v ose Z z kóty -825,6  na  
-827,1. 

21. 10. 
2010 

FILL LINE 4:30 4:48 0:18 Horáček 
Miloslav  

Rejnek 
Tomáš 

Noční Ulomený konektor od cívky 
ventilu levé bočnice - zavřít 
(vrchní cívka) vlivem 
manipulace operátora při 
čištění – nevhodně umístěn. 

Výměna konektoru. 

21. 10. 
2010 

HOTBOX 4:40 5:50 1:10 Horáček 
Miloslav 

Rejnek 
Tomáš 

Noční Nedoplňuje komponentu č. 
1 - hladina v záchytné vaně 
je na snímači, který nejde 
dál už posunout. 

Doplnění komponenty 
ručně, úprava pozice 
snímače, předáno 
směnovému mistrovi 
k zajištění vyčištění 
záchytné vany. 
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Příloha 2: Příklad evidence dat v tabulce Poruchy 

 

Poruchové události jádrovacího stroje Loramendi 

Datum/ 
podčást 
stroje 

Od Do Jméno Příčina Náprava 

12. 10. 2010 
Forma 

18:00 18:25 Batelka 
Roman 

Špatně usazená forma. Na 
kolíku podstavce zůstala vložka z 
předešlé formy.  

Zvednutí formy přes ventil 413Y2 
a vyndání vložky. 

20. 10. 2010 
Horní forma 

18:30 19:00 Horáček 
Miloslav 
Rejnek 
Tomáš 

Vzpříčená "horní forma", nebyla 
dosednutá a nešlo s ní 
pohybovat.  

Navolili jsme pohyb dolů a ručně 
jsme aktivovali ventil 417Y6 
z výstupu A18.6 na výstup A17.5, 
za současného manuálního 
aktivování ventilu 419Y8 
(povolení uvolnit horní formu). 
Potom jsme museli pomocí 
ventilů uvolnit čelisti bočnic, 
odpojit pravítka bočnic, ručně 
z panelu odjet bočnicemi, 
ventilem 413Y2 zvednout formua 
potom šla teprve forma vyjet ven. 

7. 11. 2010 10:25 10:55 Krpala 
Tomáš 
Rejnek 
Tomáš 

Nedocházelo v aut. režimu k 
dosypání písku ze zvonu do 
vstřelovací hlavy (nastavený 
limit byl 50%), jen v ručním 
režimu. 

V programu jsme zjistili, že na 
Q10.2 (FC88/7) nebyla splněná 
podmínka M10.2 přes 
DB10.DBX6.2. 

 

Poruchové události loží licí linky Simone 

Datum/ 
podčást 
stroje 

Od Do Jméno Příčina Náprava 

18. 9. 2010 
Lože B 

18:00 18:25 Čadek 
Zdeněk 
Batelka 
Roman 

Nešla odblokovat forma v pozici 
údržby. Cívka 77YV4 byla aktivní, 
ale forma se fyzicky 
neodblokovala. 

Forma se odblokovala, až když 
se daly vyhazovače nahoru 
a zpět dolů. 

21. 10. 2010 
Lože D 

0:30 4:30 Horáček 
Miloslav 
Rejnek 
Tomáš 

Porucha "pohon os není OK". 
Na drivu F09, pohon disable a 
porucha „undervoltage“. Chybělo 
napájení drivu přes relé 
106KA3PE a 106KA4PE, přes 
výstupy Pilz A3.17 a A3.18. 
Všechny vstupy Pilz byly v 
porovnání s ložem A v pořádku. 

Po resetu Pilze (stop/run) výstupy 
naběhly. 

28. 10. 2010 
Lože E 

19:30 20:05 Mertl 
Michal 
Babinčák 
Jiří 
 

Vadný snímač PLS. Vyřazení 
klemou na 32KA1E (A5.20 + 
E3.12), klemou na 32KA2E 
(A5.21 + E3.13) a forse ON na 
I:4/10E. 

Snímač PLS se vyměnil dle 
návodu v Postupech 
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Příloha 3: Příklad evidence náhradních dílů v tabulce oddělení Skladu 

Tabulka SAP náhradních dílů oddělení Skladu 

SAP Popis Poloha 

701093 Folie\stahovaci\expedice\23mikronx0,5m 2A 2B 

701092 Absorber\vlhkosti\expedice\va16\000 2 PODLAHA 

701097 Spona\expedice\000 2B 

739133 obal\eurodeska\A4\ooo 2E 

703855 Kabel\Telefonni\4 zily\cerny 2E 

705502 toner\XEROX 7228\006R01176 2F 

705504 toner\XEROX 7228\006R01283 2F 

705501 toner\XEROX 7228\006R01175 2F 

705503 toner\XEROX 7228\006R01177 2F 

753388 TONER\XEROX 5500\113R00668 2F 

705505 toner\XEROX 7228\013R00624 2F 

703853 Medium\DVD-R\4,7GB 2G 

701122 Medium\CD-R\700MB 2G 

701121 Medium\disketa\3,5" 1,44MB 2G 

701117 Cartridge\HP DJ3820\c6615DE\velka c.15 2G 

701130 Cartridge\HP DJ488CA\hp51644Y 2G 

701129 Cartridge\HP DJ488CA\hp51644C 2G 

701131 Cartridge\HP DJ488CA\hp51644M 2G 

702975 Cartridge\HP DJ3820\c6578\#78 Velka 2G 

701132 Cartridge\HP DJ488CA\hp51640AE 2G 

291023 Kabel\datovy\PS1-lead/West6100+\\THB 2G 

701126 Cartridge\Cannon MPC600F\BCI-3eEC 2G 

701127 Cartridge\Cannon MPC600F\BCI-3eEM 2G 

701128 Cartridge\Cannon MPC600F\BCI-3eY 2G 

701125 Cartridge\Cannon MPC600F\BCI-3eBK 2G 

704558 toner\HP CLJ 2555LN\Q3964A 2H 

701118 Toner\HP 8000DN\c3909A 2H 

701123 Cartridge\HP LJ1150\Q2624A 2H 

701133 Toner\HP LJ1220\c7115A 2H 

704553 toner\HP LJ 1022N\Q2612A 2I 

704554 toner\HP CLJ 2555LN\Q3960A 2I 

704555 toner\HP CLJ 2555LN\Q3963A 2I 

704556 toner\HP CLJ 2555LN\Q3961A 2I 

704557 toner\HP CLJ 2555LN\Q3962A 2I 

705524 toner\HP 2605\Q6000A 2I 

705525 toner\HP 2605\Q6001A 2I 
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Příloha 4: Příklad evidence náhradních dílů v tabulce oddělení Údržby 

Seznam náhradních dílů oddělení Údržby 

Položka SAP Poloha Zařízení 

Baterie do KUKA robotů 309263 28A Kuka 

Baterie GF22 9V 704395 Skříň 2   

Baterie R03 AAA (mikrotužka) 704393 Skříň 2   

Baterie R20 D (monočlánek) 704394 Skříň 2   

Baterie R6 AA (tužková) 152298 Skříň 2   

Brýle ochranné 705994 Skříň 2   

Cín 0,5 mm 766123 Skříň 2 
 

Cín 1 mm 766124 Skříň 2 
 

Cívka elektromagnetická (přívod vzduchu) 408255 4D bok Hotbox 

Cívka GZ63-4 24V 444766 43D Flexi 

Cívka na ventil 24VDC/12W 196257 17M Loramendi 

Cívka ventilu - vykladač 293400 9G Flexi 

Čerpadlo TOP-S 80/7 191430 Patro p. TUV 

Čokoláda - svorkovnice    1,5 416060 Skříň 
 

Čokoláda - svorkovnice    2,5 - 4 416061 Skříň 
 

Držák kabel - konektor (termočlánek) 328607 21Z 
 

Držák kabelů KUKA 286545 22D Flexi 

Držák kontaktů - ovl. prvek AB 800F - spojka 152758 12A   

Držák snímače kovový Ø12 mm 408256 13O 
 

Držák snímače kovový Ø18 mm 408277 13O 
 

Dudlík – bezpečnostní tlačítko 300076 22F Flexi 

Dvojkonektor na ventily 347643 23S Fill 

Elektroda zapalovací 152723 21Q Simone 

Fajfka - koncovka VN (bakelitová) 152818 18H Simone 

Fajfka - koncovka VN (porcelánová) 151454 21Q Simone 

Frekvenční měnič 6SN1123-1AA00-0CA2 444951 43L Flexi 

Izolačka 704396 Údržba 
 

Jeřábek DEMAG 191597 Přízemí Simone 

Jistič 16A jednofázový 703309 3F 
 

Joystick 3D měření 152514 12C 3D laboratoř 

Kabel datový 6FX8002-2EQ10-1CF0 444949 43H Flexi 

Kabel ke snímači s konektorem (menší) 222001 14K 
 

Kabel ke snímači s konektorem (větší) 6m 181285 14L 
 

Kabel na laser scanner 195102 14B Loramendi 

Kabel pro mobilní panely Siemens  347637 12J Fill 
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Příloha 5: Příklad technického dokumentu typu Postupy 

Postup pro změnu pozic ABB robota na Finishing line 2 (Fettling) 

Většina pozic robota na této lince je pro každý typ odlitku odlišná, proto musíme 
měnit pozice jiným postupem, než je obvyklé. 

Robot si vždy před započetím cyklu pro určitý typ odlitku nahraje do 
programových pozic (např. p10GP, p21GP, P21RP, p51GP, atd.) pozice přesně 
dané pro konkrétní typ odlitku. 

V praxi to vypadá takto: 

Červeně zbarveny jsou pozice, které se používají za běhu programu a pozice 
zbarveny modře jsou pozice, které se do nich (do červených) před započetím cyklu 
nahrají. V danou chvíli, se používají pozice pouze pro jeden typ odlitku. 

VOLVO                LEVÝ JAGUÁR                 PRAVÝ JAGUÁR 
p10GP:=p10GP_Volvo; p10GP:=p10GP_Jaguar_left; p10GP:=p10GP_Jaguar_right; 

p21PP:=p21PP_Volvo; p21PP:=p21PP_Jaguar_left; p21PP:=p21PP_Jaguar_right; 

p22PP:=p22PP_Volvo; p22PP:=p22PP_Jaguar_left; p21RP:=p21RP_Jaguar_right; 

p21RP:=p21RP_Volvo; p21RP:=p21RP_Jaguar_left; p21GP:=p21GP_Jaguar_right; 

p21GP:=p21GP_Volvo; p21GP:=p21GP_Jaguar_left; p22PP:=p22PP_Jaguar_right; 

p22RP:=p22RP_Volvo; p22RP:=p22RP_Jaguar_left; p22RP:=p22RP_Jaguar_right; 

p22GP:=p22GP_Volvo; p22GP:=p22GP_Jaguar_left; p22GP:=p22GP_Jaguar_right; 

p30RP:=p30RP_Volvo; p40RP:=p40RP_Jaguar_left; p40RP:=p40RP_Jaguar_right; 

p30GP:=p30GP_Volvo; p40GP:=p40GP_Jaguar_left; p40GP:=p40GP_Jaguar_right; 

p51PP:=p51PP_Volvo; p51PP:=p51PP_Jaguar_left; p51PP:=p51PP_Jaguar_right; 

p52PP:=p52PP_Volvo; p52PP:=p52PP_Jaguar_left; p51RP:=p51RP_Jaguar_right; 

p51RP:=p51RP_Volvo; p51RP:=p51RP_Jaguar_left; p51GP:=p51GP_Jaguar_right; 

p51GP:=p51GP_Volvo; p51GP:=p51GP_Jaguar_left; p52PP:=p52PP_Jaguar_right; 

p52RP:=p52RP_Volvo; p52RP:=p52RP_Jaguar_left; p52RP:=p52RP_Jaguar_right; 

p52GP:=p52GP_Volvo; p52GP:=p52GP_Jaguar_left; p52GP:=p52GP_Jaguar_right; 

p60RP:=p60RP_Volvo; p60RP:=p60RP_Jaguar_left; p60RP:=p60RP_Jaguar_right; 

p70RP:=p70RP_Volvo; p70RP:=p70RP_Jaguar_left; p70RP:=p70RP_Jaguar_right; 

Pro úspěšnou změnu některé z pozic si robota zastavíme těsně před touto finální 
pozicí. Poznamenáme si název finální pozice, kterou měníme, např. p21RP. Pozici 
upravíme pomocí ručních pohybů a poté si otevřeme rutinu s názvem „TeachPos“ 
ale nebudeme jí spouštět! Zde uvidíme stejné sloupce pozic, jako jsou uvedené 
výše. Pro úspěšnou změnu pozice si musíme vždy označit jednu z modře 
zbarvených pozic, tzn. například pro změnu pozice „p21RP“ pro Volvo si musíme 
označit pozici „p21RP_Volvo“  a stisknout tlačítko „Upravit pozici“. 

Upozornění: 

Vždy, když měníte například pozici s příponou RP (odložení odlitku), musíte změnit 
tutéž pozici i s příponou GP (odebrání odlitku) a naopak. Když toto neprovedete, 
bude pozice pro odložení odlitku jiná, než pro odebrání! 

29. května 2009                                                                                                 M. Barák 
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Příloha 6: Příklad technického dokumentu typu Úpravy 

Fill – Úprava pro založení jader vzhledem k teplotě formy  

 Na žádost procesních inženýrů provedena blokace založení jader vzhled k teplotě  

- vytvořen FC 404 – Pyrometr zde nalezneme: 
o zpracování analogového signálu z pyrometru 
o podmínky pro zobrazení aktuální teploty 
o generovaní podmínky pro založení jader dle teploty 
o reset teplot a signálů potřebných pro sběr dat 

 

- teplota z pyrometru se měří pouze v: 
o auto režim: bočnice otevřeny, odlitek a jádra nejsou přítomná  
o manuál režim: stále, i když jsou bočnice zavřené 

Blokace založení jader vzhledem k nastaveným limitům teploty 

- generovaní podmínky pro založení jader dle teploty FC404 – NTW 7 – M404.5 teplota 
musí být v udaném rozmezí min. čas T440 – 3s 

- pokud je bit M404.5 v log. 0 (DB432.DBX96.0) při požadavku na založení jader 
generování  a) blokace zakládání jader FC941 – NTW 26, NTW 27 
                  b) alarmu o teplotě mimo nastavené limity  DB421.DBX16.4 

- při blokaci založení jader na určené lože, zůstanou jádra na robotu pro založení na 
sousedící lože v rozsahu zakladače 

Kontrola zaměření pyrometru - provedeme stiskem tlačítka KONTROLA ZAMĚŘENÍ 
PYROMETRU uvnitř lože. 

Změna teplotních limitů max. a min. je přes heslo 

 
17. 2. 2011                                                                                                        P. Holub 


