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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou prostojů a úzkých míst válcovací tratě HCC, včetně 

návrhu aplikovatelného řešení a jeho vyhodnocení. V teoretické části jsou popsány pojmy 

týkající se časového rozlišení procesu, ukazatelů efektivity výrobního zařízení, Paretovy 

analýzy a Teorie omezení. Praktická část zahrnuje analýzu současného stavu prostojů, 

identifikaci úzkých míst a návrh a vyhodnocení aplikovaného řešení. 
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Abstract 

The thesis deals with the analysis of delays and bottlenecks in HCC rolling mill, including the 

desing of applicable solution and its evaluation. In theoretical part the terms concerned with 

time distribution of process, production facility efficiency indicators, Pareto analysis and the 

Theory of constraints are described. Practical part comprises analysis of current state of 

delays, identification of bottlenecks and desing and evaluation of applicable solution. 
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1 Úvod 

Hutní průmysl v České republice zažil od roku 1990 do současnosti velké množství změn jak 

v oblasti implementace nových technologií, tak hlavně v oblasti personální, kde bylo 

provedeno velké zvýšení produktivity práce a také v oblasti jakosti hutních výrobků. V tomto 

dlouhém období bylo aplikováno mnoho změn a hutní podniky zažily jak bohaté roky, tak 

roky, kdy bylo nutné snižovat výrobní kapacity. V současnosti je konkurence přicházející 

z východu stále větší hrozbou, hlavně proto, že jejich výrobní podniky jsou nově vybudované 

a pracovní síla je levná. Z tohoto důvodu je nutné hledat nové postupy a řešení, která mohou 

přinést zvýšení efektivity a produktivity výrobního procesu.  

Problematika využití kapacity výrobního zařízení, identifikace ztrátových časů a úzkých míst 

je tou nejlevnější variantou, kterou může podnik pro zvýšení efektivity využít. Výroba 

válcovaných výrobků je plynulý proces, který má přesně dané pořadí jednotlivých operací. 

Proto je nutné se zaměřit na taková přerušení výrobního cyklu, která mají v oblasti přerušení 

procesu největší vliv, ať jsou tato přerušení plánovaná anebo neplánovaná.  

Válcovací trať anglicky nazvaná heavy cross country (HCC) byla zprovozněna v roce 1958. 

Od této doby bylo provedeno v rámci investičních akcí a generální opravy v roce 1990 

několik změn, ale základní koncepce tratě zůstala zachována. Veškeré úpravy technického 

charakteru jsou finančně velmi náročné, navíc s dlouhou a těžko určitelnou návratností. 

Z tohoto důvodu je hlavním cílem práce provedení analýzy stávajícího procesu a navržení 

vhodného efektivního řešení, které je realizovatelné bez potřeby investičních zdrojů. 

Realizace analýzy efektivity výrobního procesu je provedena na základě informací z knižních 

zdrojů, výrobních databází, a rozhovorů s odborníky a zaměstnanci válcovací tratě. Pro 

vyhodnocení jsou použity ukazatele efektivity OEE a TEEP, Paretova analýza a také poznatky 

z Teorie omezení.  

V první kapitole je představen podnik ArcelorMittal Ostrava a.s., včetně válcovny HCC. Jsou 

zde uvedeny informace ekonomicko - technického charakteru. V druhé kapitole jsou popsány 

nástroje, které budou využity pro analýzu prostojů a úzkých míst HCC. V třetí kapitole je 

provedena samotná analýza stávajícího procesu ve sledovaném období, ve čtvrté, 

předposlední kapitole je popsán návrh řešení a v kapitole poslední je provedeno vyhodnocení 

navrženého řešení. 
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2 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní podnik v České republice a patří do největší 

světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby je 3 miliony tun 

oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa. 

ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců. Průměrná mzda 

zaměstnanců v roce 2013 činila 34 352 koruny. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v 

souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje 

nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným 

akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G. [10] 

2.1 Profil společnosti 

ArcelorMittal Ostrava je integrovaný hutní podnik s dlouholetou historií. Mezi klíčové 

priority podniku patří bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, ochrana životního prostředí, 

kvalita poskytovaných výrobků a služeb a zlepšování úrovně komunikace všemi směry. 

Podnik je největším výrobcem oceli v České republice, jeho podnikání je ziskové, 

zaměstnanci pobírají druhou největší průměrnou mzdu v Moravskoslezském kraji a je jedním 

z největších plátců daní v České republice. Společnost podporuje sportovní, kulturní a 

společenský život nejen v regionu, ale i v celé České republice. Se jménem ArcelorMittal 

Ostrava a.s. jsou již tradičně úzce spjaty koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, charitativní 

akce či řada sportovních událostí a turnajů. 

Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Adresa:  Ostrava- Kunčice, Vratimovská č. p. 689, PSČ 707 02 

Právní forma:     Akciová společnost 

 IČO:   45193258 

DIČ:   CZ45193258 

Rozhodující předmět činnosti:  Výrobní činnost společnosti je zaměřena 

především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší 

podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z 

největší části důlní výztuže a silniční svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné 

míře zajišťovány vlastními obslužnými závody. 
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Zápis společnosti do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl B, vložka 

297 (spis. značka B.297) 

Datum vzniku společnosti:   22. 1. 1992 

Majoritní vlastník k 31. 12. 2013:  ArcelorMittal Holdings AG (100%) [22] 

2.2 Hospodářské výsledky 

Společnost ve sledovaném období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 vytvořila zisk před 

zdaněním ve výši 2 109 mil. Kč. Celkový výsledek hospodaření společnosti za účetní období 

představuje zisk ve výši 1 728 mil. Kč. 

Za sledované období byl vytvořen provozní hospodářský výsledek - ztráta ve výši 195 mil. Kč 

a finanční hospodářský výsledek - zisk ve výši 2 304 mil. Kč. 

Celkové tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb činily za uvedené období 

29 253 mil. Kč a přidaná hodnota činila 3 493 mil. Kč. 

K 31. 12. 2013 vykazovala společnost aktiva celkem ve výši 56 841 mil. Kč. Hodnota stálých 

aktiv činí 29 665 mil. Kč, z toho dlouhodobý majetek 10 316 mil Kč a dlouhodobý finanční 

majetek 18 861 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu činila 47 385 mil. Kč. 

Společnost neevidovala k 31. 12. 2013 žádné bankovní úvěry. 

V hodnoceném období společnost vyrobila 1 241 698 t dlouhých výrobků (hrubá trať, 

středojemná trať, drátová trať a strojírenské výrobky) a 460 001 t plochých výrobků (Steckel 

Mill). Produkce mokrého koksu činila 1 145 011 t, surového železa 1 971 062 t a výroba 

tekuté oceli činila 1 917 577 t. [22] 

2.3 Závod 14 – Válcovny 

Závod 14 – Válcovny je největším finálním výrobcem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Zpracovává převážně ocel, která se dopravuje ze závodu 13 – Ocelárny ve formě plynule 

litých předlitků. Vyrábí a dodává válcované výrobky pro tuzemský i zahraniční trh. Hotovní 

tratě reprezentují dvě profilové tratě (HCC a SJV), drátová trať (KD), se širokým sortimentem 

profilové oceli a drátů. 

Historie závodu válcovny začala 5. 4. 1952, kdy byla zapálena první hlubinná pec. První ingot 

pak byl vyválcován na všeobecné válcovně v měsíci červnu téhož roku. V roce 1958 pak byla 
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zprovozněna profilová trať HCC a pásová trať P250, v roce 1960 kontidrátová trať a pásová 

trať P800. Asi největší investicí na závodě 14 bylo postavení středojemné válcovny 

v osmdesátých letech minulého století. Ke zvýšení kvality válcovaných výrobků pak přispěla 

změna technologie výroby vsázkového materiálu ze stávající ingotové technologie na 

technologii plynulého odlévání oceli v devadesátých letech. 

Válcovací trať HCC vyrábí střední a hrubou profilovou ocel od jednoduchých tyčí kruhových, 

přes tvarové profily až po profily speciálních průřezů. Tato trať rovněž vyrábí profily 

ocelových důlních výztuží a plochou ocel šířky 130 až 170 mm. 

Výroba profilové oceli v tyčích, kolejnic, důlních ocelových výztuží, kruhové oceli a 

speciálních profilů je certifikována společností TÜV NORD CZECH, s.r.o. a splňuje 

požadavky systému jakosti dle EN ISO 9001:2008, environmentálního systému dle EN ISO 

14001:2004 a BOZP dle BS OHSAS 18001:2007. [22] 
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3 Efektivita výrobního procesu 

Z čistě ekonomických a společenských hledisek by ve výrobě mělo být cílem dosažení stavu, 

kdy jsou veškeré výrobní zdroje využívány efektivně. Efektivnost výroby je jedním 

z ústředních pojmů ekonomie a managementu. V širším pojetí znamená efektivnost vyloučení 

plýtvání s omezenými zdroji (včetně jejich nevyužívání, jsou-li k dispozici) a jejich využití ve 

výrobě takovým způsobem, který je nejbližší cíli podnikání, za nějž je nejčastěji považována 

tvorba zisku. V podmínkách tržní ekonomiky jsou výrobci do značné míry, zejména díky 

působení konkurence, motivováni k tomu, aby se určité množství statků snažili vyrobit s co 

nejnižší spotřebou výrobních faktorů. [20] 

3.1 Výrobní proces 

Výroba umožňuje uspokojení potřeb zákazníka vytvořením věcných statků a služeb. Je 

rozhodující součástí hodnototvorného řetězce. Bez jeho efektivního fungování by nejen 

nebylo možno realizovat to, co je výsledkem marketingového poznání, které můžeme 

zjednodušeně shrnout do trojúhelníku vazeb: potenciální oblast poptávky (zákazník) – plnění 

funkcí produktem (potřeby zákazníka) – technické provedení (užité technologie), tzn. 

dosáhnout konkurenční výhody a zajistit ekonomickou existenci firmy. Pokud jde o vlastní 

realizační část hodnototvorného procesu, který můžeme nazvat jako výrobní proces, lze ji 

charakterizovat jako výsledek cílevědomého lidského chování, kdy použitím vstupních 

faktorů zajišťuje příslušný transformační proces co nejhodnotnější výstup. Výroba je tedy ve 

své podstatě účelná kombinace faktorů za účelem vytvoření věcných výkonů či služeb. 

Realizace se uskutečňuje podnikovým výrobním systémem. Obecně lze tento systém 

znázornit schématem podle obrázku 1. [18] 
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Obr. 1 Schéma výrobního procesu [14] 

Výrobní proces rozhodující měrou ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost 

jeho výrobků. Ve výrobě a její přípravě se rozhoduje o snižování výrobních nákladů a 

zkracování dodacích lhůt, o zvyšování užitečnosti výrobků a o šíři sortimentu (počtu typů a 

variant včetně nových výrobků), které jsou v současné době považovány za hlavní 

konkurenční výhody podniku. Výrobní proces produkující hmotné statky hlavní měrou 

zajišťuje splnění hlavního cíle každého podniku v tržním hospodářství, tj. dlouhodobou 

maximalizaci zisku a tím zvyšování hodnoty podniku v budoucnosti. 

Celý výrobní proces obvykle probíhá v jednotlivých etapách, jedná se o předvýrobní etapu 

(vývoj, konstrukční a technologická příprava výrobku a výroby, zajištění materiálů, přípravků 

atd.), výrobní etapa a odbytová etapa. Výrobek (součást) vzniká určitým výrobním postupem, 

který se skládá ze sledu operací přesně stanovených technologií. Samotnou výrobu členíme ve 

výrobním podniku na hlavní výrobu (její výrobky tvoří hlavní náplň výroby podniku), 

vedlejší výrobu (výroba polotovarů, náhradních dílů), doplňkovou výrobu (využití a 

zpracování odpadu z hlavní a vedlejší výroby, využití volné kapacity) a přidruženou výrobu 

(obvykle se od předchozích liší charakterem výroby). Ve výrobním podniku kromě těchto 
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základních výrobních procesů probíhá řada pomocných procesů (údržba strojů a budov, 

výroba energie) a obslužných procesů (skladování, doprava, balení, kontrola). 

Obvykle se rozlišují tyto základní typy výroby: 

 kusová výroba – vyrábí se jeden výrobek na konkrétní zakázku (lodě, rypadla, mosty), 

 sériová výroba – opakovaná výroba na sklad jednoho typu výrobku (šrouby, prací 

prášky, pečivo), 

 hromadná výroba – masová výroba jednoho typu výrobku po dlouhou dobu (mléko, 

papír, cement, zpracování ropy). [16] 

3.2 Výrobní kapacita 

Kapacita je schopnost výkonu výrobní jednotky nebo výrobního systému libovolného druhu, 

velikosti a struktury, v daném časovém úseku. Schopnost výkonu je možno popsat 

kvalitativními a kvantitativními komponenty. Druh a jakost kapacitní jednotky určují její 

kvalitativní schopnost výkonu. Rozsah výkonů vztažený k časovému období je kvantitativním 

komponentem výkonu. [19] 

Výrobní kapacita je charakterizována jako maximální objem produkce, který může výrobní 

jednotka (podnik, závod, dílna, stroj) vyrobit za určitou dobu (obvykle rok, den, hodinu). To 

je ovšem ideální, teoretická veličina. V západních zemích se proto určují další druhy kapacity. 

V USA je to tzv. praktická kapacita (počítá s určitými přestávkami), normální kapacita (je 

ročním průměrem) a nominální kapacita (počítá se štítkovým výkonem a plnou dobou), 

v SRN to je kapacita maximální, normální a minimální (zařízení je ještě schopné práce). 

Kapacita výrobní jednotky je závislá na mnoha činitelích, především na technické úrovni 

strojů a výrobních zařízení, na době jejich činnosti, organizaci práce a výroby, kvalifikaci 

pracovních sil, použitých surovinách apod. Vlivy těchto činitelů se vzájemně překrývají a 

některé se obtížně vyčíslují. Obecně můžeme kapacitu výrobní jednotky vyjádřit jako 

výsledek jejího výkonu a doby, po kterou je v činnosti. Dobu činnosti vyjadřujeme pomocí 

časových fondů. 

Výkon výrobního zařízení se vždy uvažuje jako maximální výrobnost za jednotku času, 

obvykle za jednu hodinu, při normované jakosti a přesném dodržení technologického postupu 

a jakosti výrobků. Při jeho stanovení se vychází ze štítkového (jmenovitého) výkonu 

s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám. Výkon zařízení je třeba vyjádřit ve výrobcích, 
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stejně jako je vyjádřena výrobní kapacita. Výkon výrobního zařízení se stanoví na základě 

kapacitních norem výrobnosti, jež určují maximální množství výrobků, které může být na 

daném výrobním zařízení zhotoveno za časovou jednotku. 

Časový fond výrobního zařízení je plánovaný počet dnů (hodin) jeho činnosti za rok. Je 

závislý na zvláštnostech jednotlivých odvětví a oborů (např. na přetržitosti doby a 

nepřetržitosti výrobních procesů), přírodních podmínkách (např. sezónnosti provozu) aj. [16] 

Výrobní kapacita M je dána množstvím produkce za časovou jednotku, nejčastěji za rok. Z 

výkonu se vypočítá ze vzorce: 

M = P×F            (1) 

M – výrobní kapacita 

P – výkon  

F – časový fond 

Podle podmínek a velikosti časového fondu vloženého do výpočtu výrobní kapacity 

rozlišujeme tři druhy výrobní kapacity:  

 projektová kapacita - vypočítaná ideálními podmínkami provozu, které jsou v praxi 

nedosažitelné,  

 efektivní kapacita - vypočítaná z optimálních, ale zároveň reálných provozních 

podmínek, 

 skutečná (operační) kapacita - prakticky dosažitelná kapacita v reálných podmínkách i 

se zahrnutím negativních provozních jevů, jako jsou prostoje nebo i zmetkovitost. Čas 

vynaložený na zmetky totiž je jalový provozní čas, protože v něm zařízení 

neprodukuje žádný výrobek, materiálu nepřidává žádnou hodnotu. Proto tato doba 

nemůže být zahrnuta do čistého provozního času, neboli kapacita se sníží o množství 

oněch zmetků. [13] 

Časový fond lze rozdělit do několika kategorií, jejichž rozdělení a vzájemný vztah je zobrazen 

na obrázku 2: 
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Obr. 2 Rozdělení časového fondu [13] 

Jak je zobrazeno na obrázku 2, očištěnou a skutečnou dobu provozování zařízení dostaneme 

po odečtení nejen všech nevýrobních časů, ale i té části hrubého provozního času, která jde na 

konto přestávek a prostojů. Pak je to jen čistý provozní čas, kdy je zařízení v provozu.  

3.3 TPM (Total Productivity Management) 

Trvalé zlepšování procesů tak, aby bylo dosaženo spokojenosti zákazníků, bylo aplikováno do 

manažerské praxe v rámci hnutí TQM (total quality management), které bylo v 50. letech 

minulého století rozvinuto v Japonsku a časem se přes USA dostalo do celého světa. Přestože 

se původně zaměřovalo hlavně na výrobní společnosti a řízení kvality a bylo nazýváno TQC 

(total quality control), rozšířilo se postupně na všechny společnosti a stalo se základem 

systematického strategického řízení a dominantní filozofií celé organizace. Zahrnuje jak 

logické postupy při analýze, posuzování a měření procesů z hlediska dosahování kvality 

oceňované zákazníkem, tak řadu ostatních faktorů, jako je leadership, týmová spolupráce a 

především angažovanost každého zaměstnance při dosahování cílů společnosti. [6] 

Náklady na údržbu výrobních zařízení představují v průmyslově vyspělých státech 12-15% 

HDP. Roční náklady na údržbu strojů představují 5 – 10% z obratu firem. Snížit tyto náklady 

pomocí zvyšování produktivity výrobního zařízení pomáhá jeden z nástrojů známý jako TPM 

(Total Productive Maintenance, Total Productive Management, Total Productivity 

Management). Nejedná se však jen o oblast údržby zařízení, nýbrž o kompletní management 

produktivity výrobních zařízení. Ve firmě Bosch České Budějovice označuje zkratka TPM 

tyto tři slova – Tým Pomáhá Mašinám.  

Při zavedení konceptu TPM se péče o majetek musí stát nedílnou součástí celé organizace, 

kde se každý podílí na funkci údržby. Smyslem je vyvolat v zaměstnancích pocit, že je 

Pracovní klid

Běžné opravy, plánované výměny a přestavby

Střední opravy, generální opravy, investiční výstavba

Výměna nástrojů, technologické přestávky, přestavba linek

Poruchy

Odstávky (energie, materiál)

Ostatní (chyby obsluhy)

Čistý provozní čas 

(ČPČ)
Provoz

Kalendářní čas 

(KČ)

Nevýrobní čas (NČ)

Přestávky a prostoje
Hrubý provozní čas 

(HPČ)
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porucha zařízení nepřípustná, že za ni zodpovídají a že nesmí nastat. Celý výrobní proces je 

provozován s optimální účinností, riziko poškození zařízení a jeho selhání je sledováno a na 

základě sledování jsou přijímána potřebná nápravná opatření. [8] 

Prioritně se TPM zaměřuje na zapojení všech zaměstnanců na dílně do aktivit, které směřují 

k minimalizaci prostojů zařízení, nehod a zmetků. Při TPM jde o překonání tradičního dělení 

na zaměstnance, kteří pracují na daném stroji a na zaměstnance, kteří stroje opravují. Vychází 

se z toho, že pracovník, který na stroji pracuje každý den má větší šanci zachytit případné 

abnormality zařízení a také identifikovat zdroje nejčastějších poruch. Prvním z kroků je 

zlepšování pořádku na pracovišti, čištěním a mazáním strojů, včetně kontroly stavu strojů 

(uvolněné šrouby, kryty, kabely apod.). Operátor stroje tak přebírá určení včasné diagnózy 

stavu stroje, včetně nahlášení této informace údržbě, která provede opravu.  

Hlavním lídrem při zavádění TPM v podniku musí být management firmy, protože se jedná o 

velkou změnu zvyků, které byly po dlouhá léta vytvářeny a jsou zakořeněny v chování 

zaměstnanců. Mezi základní prvky TPM patří: 

 program zvyšování celkové efektivnosti výrobních zařízení, 

 program autonomní péče o zařízení, 

 program plánované údržby, 

 program vzdělávání a tréninků, 

 program plánování pro nové zařízení a díly, 

 systém údržby a informační systém. 

Jednou z hlavních oblastí, kde je možné zvýšit produktivitu výrobních zařízení, je eliminace 

přerušení jejich práce. Klasická údržba se hlavně zabývá přerušením, které je iniciováno 

poruchou zařízení. Další oblastí, do které TPM zasahuje, jsou ztráty při práci zařízení 

s poškozenými nástroji, při použití nesprávných pracovních metod - např. dlouhé časy 

výměny forem nebo nástrojů, nižší řezné rychlosti, nižší kadence apod. [7] 

3.4 Teorie úzkých míst 

Východiskem teorie úzkých míst je logický závěr, že zlepšování má být směřováno do míst, 

která představují v daném systému fungování organizace určitou slabinu. Nabízí se zde 

paralela s řetězem – řetěz je tak pevný, jak pevný je jeho nejslabší článek. 
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Teorie omezení či teorie úzkých míst (theory of constraints – TOC) je novým pohledem, který 

by měl být respektován při iniciování a řízení změn v každé organizaci. Spíše než hotové 

řešení nabízí návod, kde tato řešení hledat. Aby mohl každý vedoucí pracovník dobře řídit 

podnik, musí se zajímat o dva základní elementy – náklady a výkony. Jedno bez druhého 

nemůže stačit. Tvůrce teorie, Eliyahu Moshe Goldratt, preferuje sféru výkonů v souladu s tezí, 

že není cílem peníze ušetřit, ale vydělat. I pro tuto referenci má zdůvodnění – tlak na 

hospodárnost má své meze, snižovat náklady nelze donekonečna, zatímco strana zvyšování 

výkonů je neomezená. 

Zaměříme-li se na náklady, zde platí určité zásady. Pokud si podnik představíme jako řetěz, 

kde jedno oddělení odpovídá jednomu článku, je v tomto řetězu nákladům nejbližší jeho 

hmotnost. Chceme-li pak zlepšit celý proces, stačí odlehčit i jednomu oddělení. Toto lokální 

zlepšení se promítne do celkového snížení nákladů celého podniku. Jinými slovy, snižujeme-

li náklady v libovolné části řetězu, v konečném důsledku dojde k odlehčení řetězu, tedy i ke 

snížení celkových nákladů. 

Pro výkony už výše uvedený příměr neplatí. Ve světě výkonů nejsou důležité jen jednotlivé 

části řetězu, ale i spojení, vztahy mezi nimi. Pevnost řetězu určuje jeho nejslabší článek – 

v podniku pak kapacita určitého pracoviště, dodací lhůty atd. Jakékoliv zlepšení v jiných 

oblastech, např. zvýšení kapacity expedice, nemá na zlepšení celého procesu žádný vliv, 

pokud nejde o kritický článek, naopak jedná se o plýtvání s penězi. 

Klíčovou myšlenkou teorie omezení je tedy skutečnost, že každý reálný systém v sobě 

zahrnuje minimálně jedno úzké místo, omezení. V případě, že by v systému žádné úzké místo 

nebylo, pak by podnik dosahoval svého cíle neomezenou rychlostí a v neomezeném množství. 

U podniků, jejichž hlavním cílem je stálé dosahování a zvyšování zisku, by zisk nyní i 

v budoucnu neustále narůstal. Je to však omezení, které brání systému v dosahování vyšších 

úrovní jeho cílů, a chce-li manažer těchto vyšších cílů dosáhnout, musí vlastně řídit omezení, 

tzn. určit, v čem spočívá a jak ho eliminovat. [21] 

Teorie omezení nás učí, že podnik bude mít omezení vždy, jinak by jeho výkon rostl 

donekonečna. Z toho plyne, že jakmile jedno úzké místo odstraníme, vznikne omezení jiné. 

Překotným odstraňováním omezení bychom proto přicházeli o kontrolu nad firemním 

systémem, což by pravděpodobně vedlo k celkové neefektivitě. Goldratt proto navrhl 

pětikrokový postup, jak s využitím teorie omezení pomáhat rozvoji celého podniku: 
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 1. Identifikace systémového omezení. Omezení mohou být interní (např. výrobní 

zařízení) nebo externí (např. trh) a mohou mít fyzickou nebo nefyzickou povahu. 

Fyzická omezení jsou obvykle nejsnáze identifikovatelná a odstranitelná (např. vstupy, 

výrobní zařízení). Nefyzická omezení spočívají ve špatně nastavených pravidlech a 

politikách (špatně nastavený proces, motivace, strategie). 

 2. Maximální využití zjištěného omezení. V tomto kroku bychom měli zamezit 

plýtvání a neefektivitě v úzkém místě, v případě fyzického omezení se bude jednat 

například o zajištění 100 % kvality vstupů ve správném čase, flexibilita zaměstnanců, 

zlepšení údržby zařízení. 

 3. Podřízení všeho v systému tomuto omezení. U fyzických omezení se zavádí systém 

DRUM-BUFFER-ROPE. Úzké místo udává takt celému systému, všechny ostatní 

operace jsou tomuto taktu podřízeny. To logicky obsahuje i požadavek, aby pracoviště 

s vyšší kapacitou, než jakou má úzké místo, nepracovala na plný výkon, jinak 

vzniknou v systému zásoby nedokončené výroby, které vážou finanční prostředky 

podniku. 

 4. Odstranění systémového omezení. Předchozí kroky vedly ke zvýšení výkonu celého 

procesu prostřednictvím maximalizace výkonu v místě omezení. Pokud tyto kroky 

nestačí, je potřeba zvýšit kapacitu úzkého místa například přijetím nových 

zaměstnanců, inovací stávající technologie.  

 5. Návrat ke kroku 1. Na konci kroku 4 bylo odstraněno stávající úzké místo, čímž 

došlo ke vzniku omezení nového, na jiném místě procesu. Celý proces je nutné 

opakovat. [3] 

Použití teorie omezení v praxi nám přináší neustálé zlepšování produktivity procesu, a také 

nás motivuje k lepšímu poznání procesu a řešení jeho problémů. 

3.5 Ukazatele efektivity výrobního procesu 

Synonymum pro slovo efektivita je výraz výkonnost. Všichni manažeři se zabývají 

výkonností organizace neboli akumulovanými výsledky všech procesů a činností. Je to 

komplexní, ale důležitá koncepce – manažeři proto potřebují pochopit faktory, které 

k výkonnosti přispívají. Nezajímají se o jakoukoliv výkonnost, chtějí, aby organizace, 

pracovní jednotky a pracovní skupiny dosáhly vysoké úrovně výkonnosti bez ohledu na to, 

jaké bylo realizováno poslání, strategie a cíle. Pro lepší řízení výkonnosti, efektivity, je nutné 

tuto měřit a kontrolovat, což přináší zvyšování schopnosti dodávat zákazníkům požadované 
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hodnoty, vyšší míru znalostí organizace a také má měření výkonnosti vliv na celkovou 

reputaci organizace. [15] 

Pro měření efektivity procesu v souvislosti s využitím výrobního zařízení jsou v dnešní době 

využívány dva ukazatele, OEE (Overal Equipment Efectiveness) a TEEP (Total Effective 

Equipment Perfomance). V ČR se pro OEE používá česká zkratka CEZ (Celková efektivnost 

zařízení).  OEE je základním ukazatelem TPM, který je možno vypočítat jako součin míry 

využití zařízení, jeho výkonu a kvality produkce. Tento nástroj je vhodný pro monitorování a 

zvyšování výkonnosti výrobních zařízení, výrobních úseků, strojů a montážních linek. 

Zavedení sledování OEE do výrobního procesu tak, aby bylo možno data pravidelně sbírat a 

vyhodnocovat a na základě vyhodnocení provádět korekce procesu, je pro cílené zvyšování 

produktivity nezbytné.  

Sledovat OEE není nutné v těch místech výrobního procesu, která nejsou identifikována jako 

úzká místa, nicméně je dobré sledovat tento ukazatel na zařízeních s velkou variabilitou 

procesu, nebo na zařízeních, která mají zvýšenou produkci neshodných výrobků, zmetků. 

Hlavním přínosem zavedení OEE do systému procesu je identifikace a kvantifikace ztrát, 

které při výrobě vznikají. 

Vytvoření a první použití aplikace OEE bylo provedeno v šedesátých letech 20. století 

v Japonsku ve firmě Nippon Denso panem Seiichi Nakajimem. V devadesátých letech pak 

tuto metodu využila firma SEMATECH, výrobce polovodičových součástek. Postupně tuto 

metodiku přijímalo více firem působících ve všech možných oblastech průmyslové výroby 

OEE je vypočítáno součinem tří dílčích složek. První složkou je availability (využití stroje, 

zařízení), druhou je perfomance effeciency (výkon stroje, zařízení) a třetí složkou je quality 

rate (stupeň kvality). Tento ukazatel, OEE, je procentním vyjádřením času skutečného 

provozu stroje (bez prostojů), kdy vyrábí kvalitní požadované výrobky. Na obrázku 3 je 

vyobrazeno využití celkového času určeného pro výrobu včetně ztrátových položek. Pod 

obrázkem jsou uvedeny vzorce pro výpočet OEE a jeho jednotlivých složek. 
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Obr. 3 Využití celkového času zařízení [1] 

OEE = Availability × Perfomance effeciency × Quality rate        (2) 

Availability = využití disponibilního času stroje 

Perfomance effeciency = výkon stroje, rozdíl mezi skutečnou a plánovanou rychlostí výroby 

Quality rate = stupeň kvality, porovnání množství vyrobených výrobků v prvotřídní kvalitě a 

celkového počtu vyrobených výrobků 

Availability = skutečný čas výroby / plánovaný čas výroby                    (3) 

V čitateli je uveden skutečný provozní čas, což je ve skutečnosti hodnota, která odpovídá 

plánovanému času výroby, od kterého jsou odečteny veškeré prostoje (např. seřízení, poruchy, 

přestávky). Ve jmenovateli je pak uveden plánovaný čas výroby, což může být například 

kalendářní čas. 

Perfomance effeciency = celkové množství vyrobených výrobků × čas potřebný na výrobu 

jednotky výrobku / skutečný čas výroby           (4) 

V čitateli je uvedeno množství skutečně vyrobeného množství výrobků vynásobeno časovou 

normou určenou na výrobu jednotky (např. 1ks, 1 tuna). Ve jmenovateli je uveden skutečný 

provozní čas, což je ve skutečnosti hodnota, která odpovídá plánovanému času výroby, od 

kterého jsou odečteny veškeré prostoje (např. seřízení, poruchy, přestávky). 
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Quality rate = (celkové množství výrobků – zmetky) / celkové množství výrobků         (5) 

V čitateli je uvedeno množství skutečně vyrobených výrobků, od kterých jsou odečteny 

zmetky. Ve jmenovateli je uvedeno celkové množství vyrobených výrobků. [17] 

Availability, perfomance a quality mohou být ovlivněny několika vlivy: 

 availability – poruchy, seřízení, přestavby, neplánované přestávky, logistika vstupů, 

čekáním na přidělení práce, 

 perfomance – špatný technický stav zařízení, nestandardní kvalita vstupního materiálu, 

nezaučená obsluha, nesprávně nastavené technologické parametry výroby, 

 quality – chyby pracovníka, porucha stroje, nesprávně stanovená technologie, 

nepochopení pracovního návodu, nevhodná kontrolní metoda, vnitřní vady vstupního 

materiálu. [1] 

Pro přesný výpočet OEE je potřeba definovat, jaký typ dat a jakým způsobem budou data 

zaznamenávána, analyzována a vyhodnocována. Pro sběr dat jsou využívány tyto postupy: 

 ruční sběr dat a jejich následné zpracování (formuláře, tabulkový editor Excel), 

 poloautomatický sběr dat (terminály, speciální krabičky na sběr dat, kódy prostojů, 

logické kontroly, off line automatické vyhodnocování v informačním systému), 

 automatický sběr dat v reálném čase s pomocí systémů MES (Manufacturing 

Executive System) a jejich automatické on line vyhodnocování s možností 

optimalizace procesu. [7] 

Dalším ukazatelem využívaným pro měření efektivity zařízení je TEEP, vychází z ukazatele 

OEE, ale s tím rozdílem, že tento ukazatel počítá se všemi prostoji, a to jak s plánovanými tak 

neplánovanými. Česky lze toto měřítko aktivního využití nazvat jako celková efektivita 

výroby. Určuje celkovou efektivitu vzhledem k vytížení, tedy pracovnímu času a celkovému 

teoretickému času výroby. Celkový teoretický čas výroby je určen jako celkový počet hodin v 

kalendářním roce. Pracovní čas je celkový čas kalendářní, od kterého jsou odečteny 

plánované odstávky zařízení (přestávky, přestavby, plánované opravy). Vhodné uplatnění 

ukazatele TEEP je především ve firmách s nepřetržitým provozem. U jednosměnného 

provozu probíhajícího pouze od pondělí do pátku dosahuje vytíženost přibližně 23% a zbylé 3 

složky OEE už výsledek moc neovlivní. [4] 
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Vzorce pro výpočet TEEP: 

TEEP = vytížení × OEE             (6) 

Vytížení = Pracovní čas / Celkový čas            (7) 

Pracovní čas = kalendářní čas, od kterého jsou odečteny všechny plánované prostoje 

Celkový čas = kalendářní čas (365 dnů, 8760 hodin) 

Ukazatele OEE a TEEP které jsou vypočteny za první pololetí 2014 a druhé pololetí 2014, 

tedy po změně, budou porovnány nečasovým indexem, poměrem: 

Nečasový index = OEE nebo TEEP za 2. pololetí / OEE nebo TEEP za 1 pololetí      (8) 

3.6 Paretova analýza 

Paretův diagram (v literatuře je tento nástroj uváděn i jako Paretova analýza) je důležitým 

nástrojem manažerského rozhodování., neboť umožňuje stanovit priority při řešení problémů 

tak, aby byl při účelném využití zdrojů dosažen maximální efekt. Je také vhodný pro 

názornou prezentaci problému.  

Paretův diagram získal své pojmenování podle V. Pareta, italského ekonoma 19. století, který 

popsal nepravidelné rozložení bohatství mezi obyvateli. Uvedl, že vysoký podíl bohatství 

vlastní pouze malé procento obyvatel. Tento tzv. Paretův princip J. M. Juran transformoval do 

oblasti řízení jakosti a formuloval ho přibližně takto: Většina problémů s jakostí (asi 80 až 

95%) je způsobena pouze malým podílem (asi 5 až 20%) činitelů, jež se na nich podílejí. 

Podle procentního vyjádření se rovněž tento princip označuje jako pravidlo 80/20. [9] 

Jednotliví činitelé představují dílčí nositele nedostatků, například jednotlivé výrobky, 

jednotlivé neshody, jednotlivé příčiny neshod, jednotlivá výrobní zařízení, jednotlivé 

pracovníky apod. Aplikací Paretova principu lze tedy například stanovit, že na vznikajících 

problémech se rozhodující měrou podílí jen určitá skupina výrobků z celého výrobního 

programu, jen některé neshody ze všech se vyskytujících neshod, jen některá výrobní zařízení 

ze všech používaných apod. Toto vymezení je velice důležité pro lokalizaci problému a jeho 

efektivní řešení. 

Tyto malé skupiny činitelů, které se rozhodující měrou podílejí na analyzovaném problému, 

se označují jako životně důležitá menšina a pro jejich zbylou část se postupně vžilo označení 

užitečná většina. Pomocí Paretova diagramu lze životně důležitou menšinu identifikovat, což 
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umožňuje soustředit pozornost přednostně na ty činitele, kteří se podílejí na analyzovaném 

problému největší měrou. Na obrázku 4 je zobrazen příklad zobrazení Paretova diagramu. 

[12] 

 

Obr. 4 Paretův diagram [11] 
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4 Analýza výrobního procesu válcovací tratě HCC 

4.1 Popis výrobního procesu 

Výrobní proces válcovací tratě HCC můžeme rozdělit na několik na sebe navazujících úseků. 

Každý úsek je specifický druhem činností, které jsou na něm prováděny. Pořadí úseků nelze 

v tomto procesu měnit, jednotlivé úseky na sebe plynně navazují a jsou jednosměrné.  

Úsek tratě HCC: 

 sklad plynule litých předlitků (PLP), 

 ohřev materiálu, 

 válcovací pořadí, 

 teplé pily a chladník. 

Úsek úpraven HCC: 

 rovnací úsek, 

 studené pily, 

 svazkování a vázání materiálu, 

 sklad hotových výrobků a polotovarů a expedice. 

Na obrázku 5 je zobrazeno schéma válcovny. 

 

Obr. 5 Schéma válcovací tratě HCC [5] 
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Vstupní materiál je dodáván do skladu PLP na železničních soupravách z kontilití. Materiál je 

pomocí traverzových jeřábů s magnety a pracnami ukládán do skladu. Na HCC jsou dodávány 

a používány PLP o rozměrech 180x180 mm, 160x160 mm, 130x130 mm a 115x115 mm. 

Délka PLP je od 4 m do 5 m. V některých případech je materiál dodáván v dvojnásobných 

délkách, dělení na délky vhodné pro sázení do pecí je pak prováděno ručně kyslíko- 

plynovým hořákem. Maximální délka PLP je limitována šířkou samotné pece, minimální 

délka pak vzdáleností krajních skluznic, které jsou umístěny v ohřívacích pecích a po kterých 

je materiál v peci dopravován. Ve skladu jsou PLP ukládány podle rozměru, jakosti, délky a 

čísla tavby na jednotlivá úložná místa. Pro potřeby válcování jsou pak naváženy jeřáby na 

sázecí rošty umístěné před ohřívací pece. Z roštů jsou PLP v dávkách dopravovány valníkem 

před vstupní vrata pecí.   

Ohřev materiálu je zajištěn dvěma ohřívacími narážecími pecemi. Každá pec má tyto 

parametry: 

 délka pece:   20 m, 

 délka nístěje:   18,5 m,  

 šířka pece:   5,6 m,  

 šířka nístěje:   5,0 m,  

 druh paliva:   směsný plyn o průměrné výhřevnosti 8 MJ/m3,  

 typ hořáků:    turbulentní, krátkoplamenné,  

 rekuperátory:    kovové, trubkové, výhřevná plocha 400 m2,  

 maximální teplota předehřátí vzduchu:  450 
0
C,  

 maximální teplota spalin před rekuperátorem:  850 
0
C (krátkodobě 900 

0
C),  

 celkový počet hořáků:  13 ks, 

 maximální kapacita ohřevu: 40 tun/hod. 

Materiál je do pecí transportován tlačkami, v peci probíhá samotný ohřev, ohřáté PLP na 

válcovací teplotu pak vypadávají na výstupní straně pecí a jsou valníkem dopravovány k 

prvnímu válcovacímu pořadí. 

Válcování za tepla je realizováno na třech rovnoběžně uspořádaných válcovacích pořadích 

průchodem přes devět válcovacích stolic. Válcovací proces je nespojitý, vývalek musí před 

vstupem do následující stolice opustit stolici předchozí. 

 



21 

 

 první pořadí má 5 stolic,  

 druhé pořadí má 3 stolice,  

 třetí pořadí má 1 stolici. 

Válcovací stolice 1. až 4. jsou horizontální dua o roztečném průměru válců max. 680 mm, 

min. 570 mm a pracovní délce těla válce 1 000 mm. Stojan stolice je rámový, ocelolitinový, 

otevřený. Stavění je motorické, horní. Mazání centrální, ložiska z texgumoidu, u 

modernizovaného provedení valivá. Stolice 1. až 3. mají samostatné pohony střídavými 

motory 1 000 kW, 4. stolice 2 200 kW. Válcovací stolice 5. je horizontální duo. Může 

pracovat jako jednosměrná nebo jako vratná se třemi průchody. Maximální roztečný průměr 

válců 680 mm, minimální 570 mm. Pracovní délka těla válce 1300 mm. Stojan, stavění válců 

a mazání jsou stejné jako u 1. až 4. stolice. Ložiska jsou valivá. Stolice má samostatný pohon 

stejnosměrným motorem 2200 kW. Válcovací stolice 6. až 9. jsou hydraulicky předpjaté. 

Mohou být přestavěny jako horizontální duo nebo jako univerzální stolice.  

Před první válcovací stolicí jsou PLP očištěna vysokotlakým ostřikem okují, poté už probíhá 

samotné přetváření PLP na požadovaný tvar hotového výrobku. Mezi stolicemi jsou tyče 

dopravovány pomocí valníků, mezi jednotlivými pořadími pak lanovými vlečníky.  

Hotový vývalek je za devátou stolicí dopraven valníkem na úsek teplých pil. Na tomto úseku 

je šest okružních saňových pil, které zajišťují odřezání předních a zadních konců vývalků, a 

také nadělení vývalku na požadované obchodní délky. Přední a zadní odřezy padají pod hutní 

úroveň po ocelovém skluzu do bedny na ocelový odpad. Tyto bedny jsou po naplnění 

odváženy jeřábem na železniční vozy a těmito převáženy na ocelárnu, kde jsou odřezy sázeny 

do tandemových pecí. Dělení na obchodní délky je realizováno na teplých pilách pouze u 

materiálu s větším průřezem, například důlní výztuže nebo tyče kruhového průřezu o průměru 

70mm až 130 mm. Po rozřezání na předepsané délky jsou vývalky dopravovány přiváděcím 

valníkem k řetězovému chladníku. Na obě půlky lože chladníku jsou tyče odsunovány 

rozřaďovacím vlečníkem. Chladník slouží ke zchladnutí rozdělených vývalků. Chlazení je 

nucené pomocí 18 ks ventilátorů, devět na každé straně chladníku umístěných pod jeho 

překladači.  Na vnějších okrajích obou polovin chladníku jsou překladače sloužící k předávání 

zchladlých vývalků na odváděcí valníky k rovnačkám. 

Rovnací úsek je prvním úsekem celku válcovny HCC nazvaným úpravny. Úpravny jsou 

tvořeny dvěma identickými linkami se stejným výrobním zařízením. Rovnání vývalků je 

realizováno na dvou samostatných devítiválcových rovnačkách  SIMAC, vždy je rovnán jen 
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jeden kus vývalku. Vývalky jsou do rovnaček zaváděny pomocí manipulátoru a zvedacích 

válečků. Na výstupu z rovnačky je změřena délka každého vývalku. Podle druhu materiálu je 

několik možností, kam bude vývalek po vyrovnání dopravován, a jak s ním bude naloženo: 

 Kruhové tyče jsou dopravovány valníkem do prvního úseku valníku. Na tomto úseku 

jsou instalovány výsuvné zarážky, které zajistí zastavení tyče, po zastavení je tyč 

pomocí řetězového odsunovače shozena do sběrné kapsy. Po naplnění sběrné kapsy je 

materiál vázán ručně drátem a odvážen do skladu.  

 Přesné tyče nadělené na teplých pilách tratě jsou dopravovány valníky a řetězovými 

předavači do mechanického ukladače profilových tyčí. Po uložení do požadované 

velikosti svazku je tento dopraven řetězovým vlečníkem ke strojním vazačkám, kde je 

provedeno vázání svazku drátem. 

 Zbytkové tyče rozdílných délek dělených na teplých pilách tratě jsou valníky a 

řetězovými předavači dopravovány k magnetickým ukladačům profilů. Po uložení do 

požadované velikosti svazku je tento ručně zavázán a odvezen do skladu. 

 Tyče, které nejsou naděleny na teplých pilách, jsou shromažďovány v dávkách na 

řetězovém předavači, poté jsou dopraveny valníkem ke studeným pilám, kde je 

provedeno dělení materiálu na požadované délky. Po nadělení jsou tyče dopravovány 

do mechanického ukladače profilových tyčí, kde je z tyčí vytvořen požadovaný 

svazek. Jednotlivé svazky jsou poté strojově vázány drátem a odváženy do skladu.   

Jednotlivé svazky jsou po zavázání vždy označeny podle požadavků zákazníka a interních 

předpisů provozu, poté jsou mostovými jeřáby s traverzou ukládány ve skladu hotových 

výrobků a polotovarů. Posledním krokem je následná expedice svazků, a to jak na železniční 

vozy, tak na kamiony. 

Veškeré údaje o přijatém vstupním materiálu, jaký materiál je ohříván, válcován a 

zpracováván je ručně zadáváno do výrobního systému nazvaného Systém distribuce oceli 

(SDO). Informace o hotových výrobcích je odesílána do systému SAP, přes který je 

realizována expedice hotových výrobků. 

4.2 Prostoje  

Členění pracovních časů a přestávek ve výrobním procesu válcovací tratě HCC je 

specifikováno v interních předpisech závodu 14. Všechny časy se vyjadřují a evidují ve 
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měsíčních výkazech v minutách a v hodinách, v operativní evidenci jako je například hlášení 

mistrů pouze v minutách. 

Kalendářní čas je celkový čas, po který je výrobní zařízení nainstalováno, za jeden činí 8 760 

(8 784) hodin, což je 365 (366) dnů po 24 hodinách. Ve sledovaném měsíci se stanoví tak, že 

se počet dnů násobí 24 hod/den (např. v měsíci lednu 31 x 24 = 744 hodin). 

Nepracovní čas je období, kdy se plánovitě nepočítá s provozováním výrobního zařízení. 

Osazenstvo výrobního celku se nezabývá plněním výrobního úkolu. Jedná se o pracovní klid, 

čas potřebný pro generální, střední, běžné opravy a rekonstrukce včetně přípravy výrobního 

zařízení do opravy, výměny válců a ostatních hutních výměnných zařízení (HVZ). 

Hrubý provozní čas (HPČ) zahrnuje období, ve kterém má výrobní zařízení dle plánu vyrábět. 

Stanovuje se jako rozdíl mezi kalendářním časem a nepracovním časem. 

Neplánované prostoje a přestávky zahrnují neplánovanou dobu nečinnosti výrobního zařízení 

v průběhu pracovní doby (hrubého provozního času). Prostoje a přestávky jsou členěny podle 

jejich skutečné příčiny.  

Základní členění prostojů a přestávek je následující: 

 Prostoje technologicky nutné, zde jsou zahrnovány neplánované výměny výměnných 

zařízení, revize a mazání zařízení, odstraňování okují a odpadu. 

 Poruchy strojírenského nebo elektrozařízení (vč. slaboproudu), žáruvzdorných 

vyzdívek a stavebních částí. Jedná se o neplánované odstavení výrobního zařízení 

vynucené odchylkou technického stavu zařízení od jeho funkční potřeby. 

 Nedostatky, do této kategorie patří všechny další prostoje nezahrnuté do výše 

uvedeného třídění. Jedná se například o nedostatky energií, materiálu, časové ztráty 

při vzniku zmetků, zlomení válců apod. 

Čistý provozní čas (ČPČ) zahrnuje období, ve kterém nerušeně probíhá výrobní proces.  Čistý 

provozní čas se stanoví odečtením prostojů a přestávek od hrubého provozního času. 

Sledování a vykazování prostojů musí provádět všechny provozy závodu 14 v rámci 

zavedeného číselného označování prostojů (kódů) ve výrobních listech nebo denních 

hlášeních mistrů. Seznam prostojů a číselných kódů stanovených pro HCC je zobrazen 

v tabulce 1. 
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Tab. 1 Seznam prostojů válcovací tratě HCC

 

4.3 Výpočet ukazatelů OEE a TEEP 

Pro výpočet ukazatelů OEE a TEEP byl proveden sběr potřebných dat z výrobního systému. 

Sledované období bylo od ledna 2014 do června 2014. Vypočtené ukazatele za toto období 

budou dále v práci využity pro vyhodnocení, zda byla navržená opatření přínosná a měla za 

následek zvýšení efektivity výrobního zařízení. 

Oba ukazatele byly vypočteny podle níže uvedených vzorců [7]: 

OEE = Dostupnost zařízení ×Výkon zařízení × Kvalita výroby × 100 [%]      (9) 

Dostupnost zařízení = skutečný čas výroby / plánovaný čas výroby           (10) 

1 Pracovní klid 12 Běžné opravy

5 Pracovní klid - nedostatek zakázek 13 Příprava zařízení před GSO

6 Pracovní klid - nedostatek materiálu 14 Příprava zařízení před BO

7 Pracovní klid - nedostatek místa na SHV 15 Výměny válců a ostatních HVZ

10 Generální opravy 16 Kalibrační zkoušky

11 Střední opravy

20 Výměny a seřizování válců trať 31 Třídění materiálu na roštech

21 Výměny kalibrů 32 Rozdělení jakosti na chladníku

25 Výměny a opravy armatur 33 Odstraňování okují a odpadu

26 Výměny a seřizování úpravny 34 Mazání a revize zařízení

27 Výměny pil a nožů trať 36 Speciální zakázky prodeje

28 Nastavování pil a nožů trať 37 Výměny pil a nožů úpravny

30 Nastavování pil a nožů úpravny 39 Seřizování úpraven

40 Mechanické poruchy 46 Mechanické poruchy jeřábů 

42 Elektroporuchy 47 Elektroporuchy jeřábů 

43 Poruchy ASŘ

70 Nedostatky elektrického proudu 84 Jiné nedostatky

71 Nedostatky plynu 85 Vybírání výrobních délek

72 Nedostatky ostatních energií 86 Bouda v peci

73 Nedostatky teploty 87 Nedostatek materiálu

75 Nedostatky místa 88 Plný chladník

80 Nedovalky (smyčky a trčáky) 89 Vzpříčené kusy

81 Výměny zlomených válců 90 Vliv provozu na strojní zařízení

82 Nevhodný materiál 92 Vliv provozu na elektro zařízení

83 Čekání na vsázkový jeřáb

Název prostoje
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Výkon zařízení = skutečné vyrobené množství výrobků / normované množství výrobků   (11) 

Kvalita výroby = množství shodných výrobků / množství vyrobených výrobků                (12) 

TEEP = stupeň využití × OEE          (13) 

Stupeň využití = HPČ / kalendářní čas                           (14) 

skutečný čas výroby - čistý provozní čas 

plánovaný čas výroby - hrubý provozní čas 

skutečné vyrobené množství výrobku - skutečné množství vyrobených tun za jednu hodinu 

HPČ 

normované množství výrobků - požadované množství vyrobených tun za jednu hodinu, 

hodnota určená technickohospodářskou normou (THN) závodu 14 

množství shodných výrobků - celková výroba očištěná o zmetky, okuje a odřezy 

množství vyrobených výrobků - celková vsázka   

Potřebná data pro výpočet ukazatelů jsou roztříděna a zapsána do tabulky 2. Výpočty jsou 

provedeny podle vzorců 9 až 14 v tabulkovém procesoru Excel a jsou zobrazeny v tabulce 3. 

Tab. 2 Výrobní data pro výpočet ukazatelů za první pololetí 2014 

 

 

Kalendářní 

čas

Hrubý 

provozní 

čas

Čistý 

provozní 

čas

Výroba za 

hodinu 

skutečnost

Výroba za 

hodinu 

THN

Celkem 

vyrobeno 
Celkem vsázka

[hod] [hod] [hod] [tun/hod] [tun/hod] [tun] [tun]

Leden 2014 744,00 476,42 332,33 49,10 49,60 23 414,61 24 890,30

Únor 2014 672,00 466,58 245,08 34,60 44,60 16 136,44 17 442,10

Březen 2014 744,00 535,83 365,33 46,00 45,70 24 638,88 26 447,78

Duben 2014 720,00 490,83 323,80 40,52 43,40 19 890,84 21 385,68

Květen 2014 744,00 497,17 346,17 45,09 45,20 22 415,99 24 209,95

Červen 2014 720,00 466,17 310,37 48,29 45,20 22 511,26 24 241,77

Celkem 1. pololetí 4 344,00 2 933,00 1 923,08 44,53 45,74 129 008,02 138 617,58

Měsíc
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Tab. 3 Vypočítané ukazatele OEE a TEEP za první pololetí 2014 

 

V tabulce 3 jsou vypočítány a zobrazeny efektivity výrobního zařízení ve sledovaném období. 

Nejvyšší efektivity, 66,05%, bylo dosaženo v měsíci červnu, naopak nejnižší, 37,70%, 

v měsíci únoru. Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším výsledkem je ve výši 28,35%. I když jsou 

tyto údaje vypočítány hlavně z důvodu pozdějšího srovnání a vyhodnocení návrhu na 

odstranění úzkého místa, bylo provedeno zjištění příčiny tak velkého rozdílu mezi nejlepším a 

nejhorším výsledkem: 

 příčina není v kvalitě výroby, v únoru bylo dosaženo kvality ve výši 92,51% a 

v měsíci červnu ve výši 92,86%, 

 příčina není ve stupni využití, v měsíci únoru byl dokonce stupeň využití vyšší, 

67,04%, než v měsíci červnu, 64,75%, 

 dostupnost zařízení a výkon zařízení je v měsíci únoru nižší než v měsíci červnu, tyto 

ukazatele jsou ovlivněny velikostí ČPČ. V měsíci únoru bylo ČPČ 245,08 hod a 

v měsíci červnu 310,37 hod, HPČ bylo v obou měsících přibližně stejné, 

 nízké ČPČ v únoru pak bylo po kontrole jednotlivých prostojů v tabulce 4 nejvíce 

ovlivněno poruchou jeřábu v délce 71,58 hodin. 

Hlavní příčinou nízké efektivity v měsíci únoru byla mechanická porucha jeřábu, nosnost 50 

tun, který zajišťuje převoz válcovacích stolic při přestavbách tratě. Jeřáb navíc zablokoval 

přístup záložního jeřábu k válcovacím stolicím po dobu jeho opravy. 

4.4 Paretova analýza prostojů  

K provedení Paretovy analýzy prostojů bylo nutné provést kompletní sběr a setřídění dat 

týkající se rozdělení prostojů jak podle příčiny, tak podle jejich celkového vlivu na časové 

Dostupnost 

zařízení

Výkon 

zařízení

Kvalita 

výroby
OEE

Stupeň 

využití
TEEP

[%] [%] [%] [%] [%] [%]

Leden 2014 69,76% 98,99% 94,07% 64,96% 64,03% 41,60%

Únor 2014 52,53% 77,58% 92,51% 37,70% 69,43% 26,18%

Březen 2014 68,18% 100,66% 93,16% 63,93% 72,02% 46,05%

Duben 2014 65,97% 93,38% 93,01% 57,29% 68,17% 39,06%

Květen 2014 69,63% 99,75% 92,59% 64,31% 66,82% 42,97%

Červen 2014 66,58% 106,84% 92,86% 66,05% 64,75% 42,77%

Celkem 1.  pololetí 65,57% 97,36% 93,07% 59,41% 67,52% 40,11%

Měsíc
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využití výrobního zařízení. Sběr dat byl proveden z výrobního systému a zapsán do 

tabulkového procesoru Excel. V tabulce 4 jsou zobrazeny veškeré prostoje ve sledovaném 

období, prostoje jsou seřazeny podle procentního podílu vlivu a také jsou zde vypočítány 

kumulativní četnosti potřebné k sestrojení Lorenzovy křivky (viz Obr. 6). 

Tab. 4 Paretova analýza prostojů 

 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem Četnost 
Kumulativní 

četnost

[hod] [hod] [hod] [hod] [hod] [hod] [hod] [%] [%]

1 Pracovní klid 214,00 138,00 132,00 146,00 176,00 184,00 990,00 40,89% 40,89%

15 Výměny válců a ostatních HVZ 53,58 60,00 60,25 64,50 64,33 61,83 364,49 15,06% 55,95%

20 Výměny a seřizování válců trať 39,00 40,25 56,25 40,50 33,58 38,23 247,81 10,24% 66,19%

73 Nedostatky teploty 23,67 17,67 19,08 35,42 12,75 30,58 139,17 5,75% 71,93%

28 Nastavování pil a nožů trať 20,33 17,67 17,17 19,58 25,83 10,17 110,75 4,57% 76,51%

40 Mechanické poruchy 17,08 8,83 15,25 20,25 18,00 19,75 99,16 4,10% 80,60%

25 Výměny a opravy armatur 10,83 13,92 14,17 10,83 12,00 11,83 73,58 3,04% 83,64%

46 Mechanické poruchy jeřábů 71,58 71,58 2,96% 86,60%

21 Výměny kalibrů 8,08 6,17 14,67 11,08 7,67 11,25 58,92 2,43% 89,03%

12 Běžné opravy 6,00 15,92 15,58 6,50 8,00 52,00 2,15% 91,18%

42 Elektroporuchy 4,67 11,00 8,42 9,87 8,75 1,33 44,04 1,82% 93,00%

33 Odstraňování okují a odpadu 8,08 5,25 5,17 6,42 12,33 2,33 39,58 1,63% 94,64%

36 Speciální zakázky prodeje 3,50 4,58 8,17 3,33 8,92 7,83 36,33 1,50% 96,14%

84 Jiné nedostatky 9,58 0,92 1,75 1,00 13,25 0,55% 96,68%

26 Výměny a seřizování úpravny 1,58 1,50 1,17 0,83 1,67 3,75 10,50 0,43% 97,12%

80 Nedovalky (smyčky a trčáky) 1,50 1,58 2,42 0,42 1,75 2,67 10,34 0,43% 97,55%

71 Nedostatky plynu 3,67 0,08 0,42 3,33 7,50 0,31% 97,85%

32 Rozdělení jakosti na chladníku 0,75 0,42 1,08 1,17 0,83 2,42 6,67 0,28% 98,13%

43 Poruchy ASŘ 0,25 0,25 0,50 3,17 0,67 1,50 6,34 0,26% 98,39%

86 Bouda v peci 2,00 1,17 1,25 0,83 0,33 0,75 6,33 0,26% 98,65%

75 Nedostatky místa 1,75 1,42 1,00 0,92 0,82 5,91 0,24% 98,90%

37 Výměny pil a nožů úpravny 0,33 1,83 0,67 2,25 5,08 0,21% 99,11%

27 Výměny pil a nožů trať 0,42 1,67 1,25 0,58 0,50 0,25 4,67 0,19% 99,30%

87 Nedostatek materiálu 2,75 1,67 4,42 0,18% 99,48%

16 Kalibrační zkoušky 3,08 3,08 0,13% 99,61%

30 Nastavování pil a nožů úpravny 0,17 0,42 0,17 1,58 2,34 0,10% 99,71%

81 Výměny zlomených válců 2,08 2,08 0,09% 99,79%

6 Pracovní klid - nedostatek materiálu 1,42 1,42 0,06% 99,85%

47 Elektroporuchy jeřábů 0,42 0,75 1,17 0,05% 99,90%

82 Nevhodný materiál 0,50 0,17 0,17 0,84 0,03% 99,93%

31 Třídění materiálu na roštech 0,17 0,17 0,33 0,67 0,03% 99,96%

34 Mazání a revize zařízení 0,25 0,33 0,58 0,02% 99,99%

72 Nedostatky ostatních energií 0,33 0,33 0,01% 100,00%

Celkem 411,66 426,93 378,69 396,19 397,84 409,62 2 420,93

Kód 

prostoje
Název prostoje
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Obr. 6 Paretův diagram 

Z Paretova diagramu zobrazeného na obrázku 6 vyplývá, že mezi prostoje s největším vlivem 

na využití výrobního zařízení jsou tato plánovaná a neplánovaná přerušení výrobního procesu: 

 pracovní klid, 

 výměny válců a ostatních HVZ (provozní název přestavba), 

 výměny a seřizování válců trať, 

 nedostatky teploty, 

 nastavování pil a nožů trať. 
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4.5 Určení úzkých míst 

Princip pěti kroků teorie omezení (TOC) nám dává návod jak postupovat při aplikaci metody 

TOC ve výrobním procesu: 

 identifikace omezení procesu (1 krok), 

 maximální využití daného omezení (2 krok), 

 podřízení všeho v procesu tomuto omezení (3 krok), 

 odstranění omezení (4 krok), 

 jestliže bylo omezení odstraněno, cyklus se opakuje návratem k prvnímu kroku. 

Primární je tedy v přístupu TOC identifikace omezení, které může být jak interní/externí nebo 

hmotné/nehmotné. [2] 

Úzké místo je takové místo, které omezuje plynulost výrobního procesu a způsobuje jeho 

nucené přerušení. Přerušení, zastavení výrobního procesu, je vykazováno jako výrobní 

prostoj. Z tohoto důvodu jsou v terminologii  ArcelorMittal Ostrava a.s. úzká místa 

synonymem pro prostoje ve výrobě. V případě válcovací tratě lze takové místo určit pomocí 

analýzy jednotlivých prostojů. V předchozí kapitole bylo určeno pomocí Paretovy analýzy pět 

prostojů, které mají 80 % vliv na celkové prostoje válcovací tratě. Tyto prostoje jsou úzkými 

místy, a budou podrobeny přezkoumání, s následným návrhem jejich úplné, nebo alespoň 

částečné eliminace. 

4.6 Analýza úzkého místa 

Analýza všech pěti prostojů byla provedena formou pohovorů jak se zaměstnanci tratě, tak se 

zástupci plánování, controllingu a výrobně technické kanceláře. Cílem pohovorů bylo najít 

řešení, které bude účinné a zároveň nebude potřeba pro realizaci tohoto řešení investovat 

finanční prostředky. Výstupy z těchto pohovorů jsou prezentovány níže.  

Pracovní klid je prostoj, který patří mezí plánované prostoje. Jeho vliv na efektivitu je největší 

ze všech prostojů. Příčinou prostoje je současné provozování válcovací tratě v tříčetovém 

režimu. Trať je provozována šest dnů, první den začíná válcování v 6:00 a šestý den je ve 

22:00 ukončeno. Eliminace prostoje je možná za splnění těchto podmínek. 

 dostatečné zakázkové naplnění ve výši 28 kt/měsíc, 

 přijetí a zaučení 50 nových zaměstnanců, 

 dostatečné zásobení vstupním materiálem, 
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 zvýšení podílu přesčasové práce. 

Bohužel splnění všech čtyř podmínek není v současné době možné. Výhled zakázkového 

naplnění na rok 2015 není příznivý, přijetí zaměstnanců a jejich zaučení je finančně velmi 

náročné a kapacita ocelárny je už tak maximálně využita. Přesčasová práce zvyšuje náklady a 

je založena na dobrovolnosti zaměstnanců. Pokud nejsou pro přesčasovou práci motivováni, 

ve většině případů o tuto ztrácejí zájem. 

Výměny válců a ostatních HVZ patří také do plánovaných prostojů. Při tomto prostoji, 

provozně nazývaném přestavba, je realizována změna rozměru válcovaného výrobku. Prostoj 

nelze úplně eliminovat, válcovna má v nabídce 230 rozdílných rozměrů válcovaných tyčí. 

V rámci analýzy přestaveb byla provedena revize předpisu, který určuje délku jednotlivých 

přestaveb podle rozměrů a také byl proveden časový snímek vybraných činností prováděných 

u přestavby. Na základě analýzy předpisu a časového snímku byla navržena změna tohoto 

předpisu. Tento návrh bude prezentován v kapitole 5.2. 

Výměny a seřizování válců trať je neplánovaným prostojem. Při tomto prostoji je prováděno 

seřízení válcovacích stolic, a to po přestavbách, při změně jakosti materiálu, po výměně 

kalibru. V rámci seřízení je také prováděn odběr teplé zkoušky, z vývalku je odřezán 30cm 

vzorek, který je po ochlazení měřen a kontrolován. Omezení vlivu tohoto úzkého místa je 

možný v případě realizace příčného měřiče profilů. Jelikož je realizace tohoto řešení finančně 

velmi náročné, navíc s dlouhou dobou návratnosti, bylo navržené řešení zamítnuto. Dalším 

opatřením je nákup a výměna stávajících válcovacích stojanů s mechanickým stavěním 

pracovních válců za tzv. „REKO“ stojany. „REKO“ stojany mají stavění pracovních válců 

hydraulické, zajištění kompaktnosti jednotlivých hlavních částí stojanu je zajištěno 

hydraulickým systémem. Nákup nových stojanů byl také pro velkou finanční náročnost a 

dlouhodobou návratnost zamítnut. 

Nedostatky teploty je prostoj, při kterém je vyčerpána kapacita ohřívacích pecí. PLP jsou 

nedostatečně prohřáté, válcování je přerušeno a čeká se na jejich dohřátí. Prostoj lze 

eliminovat takto: 

 realizace výstavby nové krokové pece s kapacitou 100 tun/hodinu, úplná eliminace 

prostoje, 

 výměna rekuperátorů, 

 zavedení modelu systému ohřevu pecí (realizováno na konci 2014), 
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 intenzifikace přívodu vzduchu kyslíkem, 

 předehřev topného plynu. 

Výstavba nové krokové pece je, jak se zdá nejlepším řešením, ale velmi finančně náročným. 

Jedná se o investici ve výši cca. 300 mil. Kč. V současné době není v plánu investičních akcí 

na závodě 14.  

Výměna rekuperátorů přinese zvýšení teploty dodávaného spalovacího vzduchu do hořáků 

pece. Současné rekuperátory jsou v kritickém stavu, a jejich účinnost je nízká, teplota 

dodávaného vzduchu je maximálně 200 
0
C. Nové rekuperátory zajistí ohřátí vzduchu na 

teplotu 450 
0
C. Realizace investice do nových rekuperátorů je plánována na druhé pololetí 

roku 2015. 

V roce 2014 byla dokončena investiční akce týkající se instalace modelu ohřevu pecí. Tento 

model je ve fázi testování a ladění, včetně odstraňování nalezených nedostatků. Vyhodnocení 

přínosu není v současnosti možné z důvodu nedostatku vstupních dat. 

Intenzifikace přívodu vzduchu kyslíkem a předehřev topného plynu jsou také diskutovány, 

oba návrhy však potřebují podrobné zpracování a také dostatečné finanční krytí. 

Nastavování pil a nožů trať je prostoj, při kterém jsou teplé pily přestavovány z důvodu 

změny délky hotových výrobků na základě požadavku kupní smlouvy. Přestavování není 

automatizováno, při posunech na nestandardní délky je nutné provést ve spolupráci 

s mechanickou údržbou demontáž válečku a instalaci roštu. Měření délky je prováděno ručně 

pomocí měřícího pásma. Eliminace tohoto prostoje je možná za předpokladu unifikace 

požadovaných délek zákazníky, což je v současné době nereálné. Další možností je 

automatizace pilového úseku. K realizaci tohoto návrhu je potřeba jako první krok zpracovat 

technické zadání, projekt a vypočítat návratnost investice. Potřebné finanční prostředky pro 

realizaci tohoto kroku nebyly přislíbeny. 
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5 Návrh na snížení vlivu úzkého místa 

5.1 Popis návrhu s následnou aplikací 

V tomto návrhu se zaměřuje pozornost na prostoj nazvaný přestavby. Prostoj je druhý, co se 

týče vlivu na efektivitu výrobního procesu. V rámci analýzy přestaveb byla provedena revize 

stávajícího předpisu, který určuje maximální délku přestavby v závislosti na jaký rozměr je 

přestavba realizována. Tento předpis byl vydán v roce 1990 na základě provedeného 

normování této činnosti. Od roku 1990 nebyl předpis nijak aktualizován, uvedené časy byly 

plněny, a tak nebyl důvod zamýšlet se nad jeho změnou. Původní předpis pro určení 

maximálního času na přestavbu je zobrazen na obrázku 7.    

Popis činností prováděných u přestavby: 

a) ukončení válcování, 

b) odpojení pohonu válcovací stolice od elektrické energie,  

c) odpojení napájení hydromotoru pohonu stavění válců, 

d) odpojení přívodu mazání ložisek pracovních válců, 

e) odpojení přívodu hydraulické energie pro zajištění kompaktnosti válcovacího stojanu, 

f) zvednutí sklopných vběhových a výběhových stolů, 

g) odjištění ukotvení stolice, 

h) uvázání stolice na jeřáb a převoz na pracoviště výměny válců, 

i) uložení stolice do montážní jámy a odvázání z jeřábu, 

j) uvázání nové válcovací stolice na jeřáb a převoz do určené volné pozice v trati, 

k) provedení úkonů a) až f) v opačném pořadí, 

l) proměření a kontrola nastavení válců a armatur, úprava nastavení podle potřeby, 

m) začátek válcování. 
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,   

Obr. 7 Stanovení délky přestaveb na trati HCC původní předpis 

 

Přestavba čas/min. přestavba čas/min.

E240 150 V130x130 120

E220 150 mezi tloušťkama 20

E200 150 tloušťka 11 30

E180 120 V120x120 120

E160 120 mezi tloušťkama 20

Mezi E-- I 60 tloušťka 10 60

U240 150 V110x110 120

U220 150 mezi tloušťkama 20

U200 150 V100x100 120

U180 120 mezi tloušťkama 20

U160 120 tloušťka 8 120

U140 120 L90x90x16 120

HTH29 150 L90X90X11 120

K24 120 mezi tloušťkama 20

mezi K24 - K21 20 L140x90 120

mezi K - TH21 80 mezi tloušťkama 20

mezi TH21 - P28 100 tloušťka 10 60

mezi P28 - TH29 50 L130x90 120

TH34 120 mezi tloušťkama 20

mezi TH34 - TH36 20 tloušťka 10 60

TH16,5 120 L120x80 120

KP24 120 mezi tloušťkama 20

S28 120 tloušťka 8 60

I155 120 L110x70 120

T80 120 mezi tloušťkama 20

H140 120 L100x65 120

H120 120 mezi tloušťkama 20

H100 120 tloušťka 9 60

mezi HEA-HEB 20 P130-150x10-30 120

JKL55 120 P130-150x30-60 80

kol.93/178,3 120 P160-170x30-60 80

kol. 115/24 120 P160-170x10-30 80

C pol 150 mezi šířkama 50

O120 90 mezi tloušťkama 50

tyče kruhové 120 A130 90

mezi O110 - O105 30 V140x140 120

mezi O105 - O100 50 mezi tloušťkama 20

mezi O100 - O 95 100 tloušťka 11 30

mezi O95 - O90 50 V150x150 150

mezi O90 - O85 80 mezi tloušťkama 20

mezi O85 - O80 50 tloušťka 12 30

mezi O80 - O75 120 S98x98 90

mezi O75 - O70 30

UD 120

STANOVENÍ DÉLKY PŘESTAVEB NA HCC TRATI
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Jak bylo uvedeno, původní předpis určuje délku přestavby podle rozměru, na který bude trať 

přestavována. Nejdelší čas na přestavbu je určen v délce 150 minut, nejkratší pak v délce 20 

minut. U nejdelší přestavby je realizována výměna všech devíti válcovacích stolic, v případě 

nejkratší přestavby je provedena pouze výměna kalibru, nebo seřízení válcovací mezery na 

osmé a deváté stolici.  

V rámci revize předpisu byla provedena kontrola nejdelších přestaveb s následujícím 

zjištěním. I když byla doba pro přestavbu vykázána v maximální délce, nebyla ve dvou 

případech provedena výměna všech devíti stolic. To přivedlo pisatele práce na myšlenku 

neurčovat délku přestavby podle rozměru, ale podle skutečně provedené výměny válcovacích 

stolic a kalibrů. 

Pro lepší názornost v čem spočívá navržená změna, je níže uveden jeden praktický příklad. 

Pro každý válcovaný rozměr je vytvořen kalibrační předpis. V tomto kalibračním předpise je 

určeno a zobrazeno, jaké typy válců musí být osazeny v jednotlivých devíti válcovacích 

pozicích, ne vždy jsou obsazeny všechny pozice, a také jestli je využito možnosti reverzního 

válcování v 5. stolici. Ukázky kalibračních předpisů jsou zobrazeny na obrázcích 8, 9 a 10. V 

případě válcování úhelníku  L120x120x12 jsou válcovací pozice osazeny válci s typy kalibrů 

podle kalibračního předpisu, který je zobrazen na obrázku 8. V případě, že je válcován 

úhelník L120x120x12 po nosníku U160, kalibrační předpis je zobrazen na obrázku 9, je nutné 

provést výměnu osmi válcovacích stolic, válcovací stolice číslo 1, typ 1P0, zůstává usazena 

ve své pozici, pro oba rozměry je totožná. Podle starého předpisu je na přestavbu na 

L120x120x12 určen čas 120 minut. V novém předpise, viz Obr. 11, pak 115 minut. Už zde je 

viditelná malá úspora času v délce pěti minut. Jiný případ nastane, když je válcován úhelník 

L120x120x12 mm po úhelníku L130x130x8, kalibrační předpis zobrazen na obrázku 10. 

V tomto případě je určeno k výměně jen šest válcovacích stolic. První tři válcovací pozice 

jsou osazeny stejnými stolicemi, 1P0, 2P3 a 3P4, určenými pro oba rozměry. Podle starého 

předpisu, kde není zohledněn skutečný počet vyměněných stolic, je opět určen čas na 

přestavbu v délce 120 minut, podle nového je určeno pro realizaci výměny šesti stolic jen 95 

minut. Úspora je v tomto případě celkem 25 minut na jednu přestavbu. Podobných případů, u 

kterých je dosaženo časové úspory při použití nového předpisu, je přibližně 60 – 70% 

z celkového počtu prováděných přestaveb. Dalším vlivem, který ovlivňuje délku přestaveb, je 

struktura měsíčního plánu válcování, tedy v jakém pořadí budou jednotlivé rozměry výrobků 

válcovány. 
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Obr. 8 Kalibrační předpis pro L120x120x12 

kg:

180 x 180 1272

kalibr

od motoru

název

kalibru
kalibru nákr.

N 324 5,0

1 1 1
1.

1P0
130 205 266 1,22 6,1 130

2 1 1
4.

2P3, B
80 225 180 1,48 9,0 80

3 1 1
4.-6.

3P4
160 51 90 144 1,25 11,3 160

4 1 1

1.-3.

4L120x8-

12

69 6 184 98,6 1,46 16,4 1,7 54 1

5 I. 1 0

1.-5.

5L120x8-

12

30 5 184 66 1,49 24,5 2,6 36 1

5 II. 0 0 0 66 1,00 24,5 2,6 --- 1

5 III. 0 0 0 66 1,00 24,5 2,6 --- 1

6 1 0

1.-4.

6L120x8-

12

19 5 186 45,4 1,45 35,7 3,8 24 1

7 1 0
3.-4.  1.-4.

7L120x12
15,8 6 184 34,2 1,33 47,4 5,0 19 1

8 1 0
1.-4.

8L120x12
13,5 4 183 29,9 1,14 54,2 5,7 16 1

9 1 0
1.-4.

9L120x12
12 5 171 27,6 1,08 58,7 6,2 16 1

Číslo:

142 - Kalibrace

   NÁPICH:

koeficient

rychlosti

L 120x120x12

plocha

(cm2)

prodlou-

žení

(lambda)

délka

(m)

rychlost

na 

výstupu

(m/s)

tvar

kalibru

postavení

ARCELOR 

MITTAL

Ostrava

delta

(mm)po
už

ití

ob
ra

ce
če

st
ol

ic
e

šířka

provalku

na 

výstupu

(mm)

   NÁZEV

PROFIL:

KALIBRAČNÍ PŘEDPIS

Datum:

Vypracoval: Vašíček
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Obr. 9 Kalibrační předpis pro U160 
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Obr. 10 Kalibrační předpis pro L130x130x8 
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5 II. 0 0 0 70 1,00 23,1 1,8 --- 1

5 III. 0 0 0 70 1,00 23,1 1,8 --- 1
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Pro vytvoření nového předpisu bylo provedeno měření času jednotlivých činností, které jsou 

prováděny při přestavbě: 

 výměna kalibru na první až čtvrté stolici, průměrná délka 30 minut, 

 výměna kalibru na páté až deváté stolici, průměrná délka 15 minut, 

 výměna válcovací stolice, průměrná délka 30 minut, 

 výměna dvou válcovacích stolic, průměrná délka 45 minut, 

 výměna tří válcovacích stolic, průměrná délka 60 minut, 

 výměna devíti válcovacích stolic, průměrná délka 140 minut. 

V souvislosti s tímto měřením byly určeny a nastaveny časy pro všechny možné kombinace 

přestaveb, které mohou na HCC vzniknout. Jak je vidět nejkratší doba na přestavbu byla 

změřena na 15 minut, což je o pět minut méně, než bylo určeno původním předpisem. 

Nejdelší doba na přestavbu je pak oproti původnímu předpisu naměřena kratší o deset minut. 

Měření časů jednotlivých činností, jejich analýza včetně zpracování a vytvoření nového 

předpisu bylo provedeno ve spolupráci se směnovým mistrem, který má dvacetiletou praxi 

v oboru valcíř na této válcovně. Výsledky a návrh byly průběžně konzultovány s vedoucím 

provozu, technologem a kalibrantem provozu. Během těchto konzultací byly diskutovány a 

propočítávány délky časů jednotlivých možných kombinací výměn válců a kalibrů, včetně 

identifikace případných řešení nestandardních situací. Také byl počítán předběžný odhad 

přínosu této změny. Ostatní zaměstnanci byli s finální verzí předpisu seznámeni na výrobních 

poradách v červnu roku 2014, kde jim byly vysvětleny důvody chystané změny, termín 

začátku platnosti nového předpisu a také byli požádáni o připomínky k tomuto předpisu. 

Zaměstnanci přijali toto rozhodnutí ve většině případů pozitivně, ale byly obdrženy i 

negativní názory na tuto změnu. Platnost předpisu byla určena od 1. 7. 2014, tento měsíc byl 

určen jako zkušební, kdy bude možné na základě oprávněných připomínek provádět 

v předpise potřebné úpravy. Pro vyhodnocení přínosu byly časy přestaveb sledovány a 

zapisovány. U každé přestavby je vždy zapsán určený čas podle starého předpisu, dále 

skutečný čas provedení a také norma času podle předpisu nového. Nový předpis je zobrazen 

na obrázku 11. 
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Obr. 11 Stanovení délky přestaveb na trati HCC nový předpis 
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kalibru

Navíc 1 až 3 
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Stanovení délky přestaveb na trati HCC
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Každé prodloužení přestavby nad rámec určené doby zdůvodní 

směnový mistr nebo jeho zástupce v "Hlášení mistrů".
Platnost od 1.7.2014

65
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Pro přestavby při kterých není prováděna výměna stolic nebo 

kalibrů je určen maximální čas v délce 15 min.
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6 Vyhodnocení návrhu 

Vyhodnocení navrženého řešení je realizováno v několika postupných krocích: 

 sběr dat (délky prostojů, přestaveb), 

 výpočet ukazatelů OEE a TEEP, 

 prezentace vyhodnocených a vypočítaných ukazatelů, 

 srovnání vypočtených hodnot ukazatelů,  

 analýza času na přestavby v obou obdobích, 

 výpočet a vyčíslení ekonomického přínosu. 

6.1 Výpočet ukazatelů OEE a TEEP po aplikaci návrhu 

Potřebná data pro výpočet ukazatelů jsou roztříděna a zapsána do tabulky 5. Výpočty jsou 

provedeny podle vzorců 9 až 14 v tabulkovém procesoru Excel a jsou zobrazeny v tabulce 6. 

Porovnání obou ukazatelů, včetně jednotlivých složek potřebných pro jejich výpočet, je 

vyčísleno pomocí nečasového indexu, vzorec 8, a zobrazeno v tabulce 7.  

Tab. 5 Výrobní data pro výpočet ukazatelů za druhé pololetí 2014  

 

 

 

 

Kalendářní 

čas

Hrubý 

provozní 

čas

Čistý 

provozní 

čas

Výroba za 

hodinu 

skutečnost

Výroba za 

hodinu 

THN

Celkem 

vyrobeno 
Celkem vsázka

[hod] [hod] [hod] [tun/hod] [tun/hod] [tun] [tun]

Červenec 2014 744,00 413,50 289,28 51,10 50,90 21 133,78 22 400,16

Srpen 2014 744,00 408,42 295,05 53,70 47,00 21 943,71 23 268,36

Září 2014 720,00 457,92 331,50 53,70 51,10 24 602,41 25 809,37

Říjen 2014 744,00 250,75 189,75 47,60 43,40 11 948,12 12 708,41

Listopad 2014 720,00 461,75 302,67 47,00 50,40 21 718,35 23 172,94

Prosinec 2014 744,00 444,08 316,42 41,60 43,70 20 330,00 21 404,72

Celkem 2. pololetí 4 416,00 2 436,42 1 724,67 49,43 48,21 121 676,36 128 763,96

Měsíc
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Tab. 6 Vypočítané ukazatele OEE a TEEP za druhé pololetí 2014 

 

Tab. 7 Porovnání ukazatelů  

 

V druhém pololetí roku 2014 bylo dosaženo výrazného zlepšení v těchto oblastech: 

 dostupnost zařízení, zlepšení o 8%, 

 výkon zařízení, zlepšení o 5%, 

 kvalita výroby, zlepšení o 2%, 

 celkový koeficient OEE, zlepšení o 15%. 

Na druhou stranu došlo v druhém pololetí ke zhoršení stupně využití a ukazatele TEEP. 

S tímto výsledkem nebylo počítáno, snížení času potřebného na přestavby se mělo projevit 

zlepšením tohoto koeficientu. Zlepšení a zhoršení ukazatelů je vyhodnoceno na základě 

porovnání sumy celkového času jednotlivých prostojů prvního a druhého pololetí roku 2014, 

viz tabulka 8. 

Dostupnost 

zařízení

Výkon 

zařízení

Kvalita 

výroby
OEE

Stupeň 

využití
TEEP

[%] [%] [%] [%] [%] [%]

Červenec 2014 69,96% 100,39% 94,35% 66,26% 55,58% 36,83%

Srpen 2014 72,24% 114,26% 94,31% 77,84% 54,90% 42,73%

Září 2014 72,39% 105,09% 95,32% 72,52% 63,60% 46,12%

Říjen 2014 75,67% 109,68% 94,02% 78,03% 33,70% 26,30%

Listopad 2014 65,55% 93,25% 93,72% 57,29% 64,13% 36,74%

Prosinec 2014 71,25% 95,19% 94,98% 64,42% 59,69% 38,45%

Celkem 2. pololetí 70,79% 102,54% 94,50% 68,59% 55,17% 37,84%

Měsíc

Dostupnost 

zařízení

Výkon 

zařízení

Kvalita 

výroby
OEE

Stupeň 

využití
TEEP

[%] [%] [%] [%] [%] [%]

1. pololetí 2014 65,57% 97,36% 93,07% 59,41% 67,52% 40,11%

2. pololetí 2014 70,79% 102,54% 94,50% 68,59% 55,17% 37,84%

Poměr 1 pol. / 2 pol. 1,08 1,05 1,02 1,15 0,82 0,94

Zlepšení ANO ANO ANO ANO NE NE

Období
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Tab. 8 Porovnání časů prostojů prvního a druhého pololetí 2014  

 

400,00

-66,00

20,00

-50,00

1. pololetí 

2014

2. pololetí 

2014

Rozdíl 2. 

pololetí a 1 

pololetí

[hod] [hod] [hod]

1 PRACOVNI KLID 990,00 1104,00 114,00

5 PRACOVNI KLID - NEDOSTATEK ZAKAZEK 0,00 0,25 0,25

6 PRACOVNI KLID - NEDOSTATEK MATERIAL 1,42 132,91 131,49

11 SO 0,00 378,00 378,00

12 BO 52,00 41,25 -10,75

13 PRIPRAVA ZARIZENI PRED GSO 0,00 21,50 21,50

14 PRIPRAVA ZARIZENI PRED BO 0,00 2,58 2,58

15 PLAN.VYMENA VALCU A OST.HVZ 364,49 298,09 -66,40

16 KALIBRACNI ZKOUSKY 3,08 1,00 -2,08

1410,99 1979,58 568,59

20 VYMENY A SERIZOVANI HVZ 247,81 154,92 -92,89

21 VYMENY KALIBRU 58,92 43,91 -15,01

25 SERIZOVANI A OPRAVY ARMATUR 73,58 51,09 -22,49

26 VYMENY A SERIZOVANI ÚPRAVNY 10,50 12,58 2,08

27 VYMENY PIL A NOZU 4,67 2,58 -2,09

28 NASTAVOVANI PIL A NOZU 110,75 85,84 -24,91

30 NASTAVOVANI PIL A NOZU ÚPRAVNY 2,34 12,50 10,16

31 TRIDENI MATERIALU NA ROSTECH 0,67 0,17 -0,50

32 ODDELENI JAKOSTI NA CHLADNIKU 6,67 5,42 -1,25

33 ODSTRANOVANI OKUJI A ODPADU 39,58 43,42 3,84

34 MAZANI A REVIZE ZARIZENI 0,58 0,00 -0,58

36 SPEC.ZAKAZKY PRODEJE 36,33 11,75 -24,58

37 VYMENY PIL A NOZU ÚPRAVNY 5,08 9,08 4,00

597,48 433,26 -164,22

40 MECH.PORUCHY 99,16 46,17 -52,99

42 ELEK.PORUCHY 44,04 65,70 21,66

43 PORUCHY ASR 6,34 3,30 -3,04

46 MECH.PORUCHY JERABU 71,58 1,33 -70,25

47 ELEK.PORUCHY JERABU 1,17 0,00 -1,17

222,29 116,50 -105,79

71 NEDOSTATKY PLYNU 7,50 1,17 -6,33

72 NEDOSTATKY OSTATNI ENERGIE 0,33 4,50 4,17

73 NEDOSTATKY TEPLOTY 139,17 101,67 -37,50

75 NEDOSTATKY MISTA 5,91 1,50 -4,41

80 SMYCKY A TRCAKY 10,34 5,76 -4,58

81 VYMENY ZLOMENYCH VALCU 2,08 8,34 6,26

82 NEVHODNY MATERIAL 0,84 0,00 -0,84

84 JINE NEDOSTATKY 13,25 3,33 -9,92

86 BOUDA V PECI 6,33 0,00 -6,33

87 NEDOSTATEK MATERIALU 4,42 0,00 -4,42

88 PLNY CHLADNIK 0,00 2,34 2,34

89 VZPRICENE KUSY 0,00 17,25 17,25

90 VLIV PROVOZU NA STROJNI ZARIZENI 0,00 9,67 9,67

92 VLIV PROVOZU NA ELEKTRO ZARIZENI 0,00 6,50 6,50

190,17 162,03 -28,14

Celkem neplánovaných prostojů 1009,94 711,79 -298,15

Celkem plánované prostoje 1410,99 1979,58 568,59

Celkem kalendářní čas 4344,00 4416,00 72,00

Celkem HPČ 2933,00 2436,42 -496,58

Celkem ČPČ 1923,08 1724,67 -198,41

Červeně jsou zvýrazněny hodnoty s největším negativním vlivem na TEEP

Zelené jsou zvýrazněny hodnoty s největším pozitivním vlivem na TEEP

Žlutě jsou zvýrazněny hodnoty s největším negativním vlivem na OEE

Modře jsou zvýrazněny hodnoty s největším pozitivním vlivem na OEE

Legenda
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Největší vlivy na změnu ukazatele TEEP, plánované prostoje, v druhém pololetí 2014: 

 negativně - střední oprava tratě v délce 378 hodin, 

 negativně – nedostatek vstupního materiálu v délce 131,94 hodin, 

 negativně – pracovní klid delší o 114 hodin oproti 1 pololetí, 

 negativně - příprava zařízení před střední opravou v délce 21,5 hodin, 

 pozitivně – snížení celkového času na přestavby v délce 66,4 hodin. 

Největší vlivy na změnu ukazatele OEE, neplánované prostoje, v druhém pololetí 2014: 

 negativně – elektro poruchy delší o 21,66 hodin, 

 negativně – vzpříčené kusy delší o 17,25 hodiny, 

 negativně – nastavování pil a nožů úpravny delší o 10,16 hodiny, 

 pozitivně – výměny a seřízení HVZ kratší o 92,89 hodiny, 

 pozitivně – mechanické poruchy jeřábů kratší o 70,25 hodiny, 

 pozitivně – mechanické poruchy kratší o 52,99 hodiny, 

 pozitivně – nedostatky teploty kratší o 37,5 hodiny. 

Největšími vlivy zhoršení TEEP je plánovaná střední oprava, která se uskutečnila v měsíci 

říjnu, dále nedostatek vstupního materiálu z kontilití v letních měsících, kdy byly 

s dodávkami PLP upřednostňovány ostatní hotovní tratě. Velkým vlivem je také zvýšení 

prostoje pracovní klid, to je způsobeno sníženým zájmen zaměstnanců obsazovat naplánované 

přesčasové směny ve dnech pracovního klidu. Zajímavým zjištěním je pak zvýšení ukazatele 

OEE. což je způsobeno v největší míře zkrácením doby seřízení, zde se projevil vliv 

realizovaných středních oprav a úprav válcovacích stojanů. Dalším velkým vlivem byla 

absence poruchy jeřábu, jaká byla na trati v měsíci únoru, a také snížení vlivu mechanických 

poruch. Vliv poruch je z největší míry zapříčiněn zlepšením stavu zařízení při střední opravě. 

Negativně se projevilo zvýšení elektro poruch, tady byl hlavním vlivem zkrat a následné 

zničení dvou transformátorů vysokého napětí určených pro napájení výrobního zařízení 

válcovací tratě. Výměna tohoto zařízení je časově velmi náročná. 

Důležitým údajem, který má pro práci největší zásadní vliv, je snížení celkového času na 

přestavby tratě. Výše je uvedeno zkrácení přestaveb v absolutním součtu v délce 66,4 hodin. 

Pro vyhodnocení přínosu v následující kapitole však není tato hodnota dostatečně přesná, 

jedná se o rozdíl celkových délek skutečně využitého času na přestavby za druhé a první 
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pololetí roku 2014. V každém sledovaném období byla struktura a počet přestaveb jiná, 

z důvodu rozdílné skladby výrobního programu.  

6.2 Vyhodnocení přínosu aplikovaného řešení 

Jak bylo uvedeno v kapitole v kapitole 5.2, byly veškeré přestavby evidovány se zápisem 

délky přestavby podle starého předpisu, skutečné délky přestavby a délky přestavby podle 

předpisu nového. Jednotlivé délky byly sečteny, a od součtu délky přestaveb podle starého 

předpisu byla odečtená celková suma délky přestaveb. Pro kontrolu zda byl nový předpis 

nastaven reálně byla od součtu délky přestaveb podle nového předpisu odečtena hodnota 

součtu skutečné délky přestaveb. Jednotlivé součty a rozdíly délky časů přestaveb jsou 

uvedeny v tabulce 9. 

Tab. 9 Vyhodnocení přestaveb 

 

Podle výpočtů v tabulce 9 je možno konstatovat, že díky zavedení nového předpisu byl 

celkový čas na přestavby zkrácen oproti předpisu starému o 38,08 hodiny. Tento čas byl 

využit v rámci HPČ pro válcování hotových výrobků. V tabulce 5 je uvedena průměrná 

hodnota hodinové výroby v rámci HPČ. Tato hodnota je ve výši 49,43 tuny za hodinu. 

Výsledkem součin úspory času a hodinového výkonu je množství vyrobeného materiálu 

v tunách, celkem 1 882,29 tuny, což je hlavní přínos nového předpisu. Dalším přínosem, který 

se snížením plánovaných prostojů a zvýšením objemu výroby souvisí, je úspora elektrické 

energie, směsného plynu a také zvýšení produktivity práce.  

 

Skutečná délka 

přestaveb

Délka přestaveb 

podle nového 

předpisu

Délka přestavby 

podle starého 

předpisu

Rozdíl - starý 

předpis skutečnost

Rozdíl - nový 

předpis skutečnost

[hod] [hod] [hod] [hod] [hod]

Červenec 2014 42,17 42,42 50,17 8,00 0,25

Srpen 2014 52,83 52,83 54,67 1,84 0,00

Září 2014 50,75 50,75 61,83 11,08 0,00

Říjen 2014 36,75 36,08 41,83 5,08 -0,67

Listopad 2014 57,92 57,92 60,00 2,08 0,00

Prosinec 2014 57,67 58,17 67,67 10,00 0,50

Celkem 298,09 298,17 336,17 38,08 0,08

Měsíc



45 

 

Závěr 

Jak bylo zmíněno na začátku práce, prochází hutní průmysl obtížným obdobím, které je 

zapříčiněno nestabilním a turbulentním tržním prostředím, kdy je potřeba pružně a efektivně 

reagovat nejen na přicházející hrozby, ale také na vznikající příležitosti. Jednou z příležitostí, 

finančně nenáročnou, jak zlepšit efektivitu hutního podniku, je provedení analýzy jeho 

současného využití výrobních zařízení, nalezení úzkých míst sledovaného procesu, jejich 

analýza a nalezení vhodných řešení. 

Prvním z cílů této práce bylo získání, pochopení a prezentace informací o výrobním procesu, 

jeho rozdělení, využití časového fondu, včetně možností využití ukazatelů efektivity pro jeho 

analýzu. Tyto informace byly získány z největší části studiem odborné literatury, dalším 

cenným zdrojem byly osobní konzultace se zaměstnanci provozu a také odborné konzultace s 

vedoucím závěrečné práce. Nabyté vědomosti pak byly využity pro analýzu konkrétního 

procesu válcovací tratě HCC. 

Druhým cílem bylo provedení popisu výrobní technologie válcovny, analýzy jejich prostojů, 

výpočet ukazatelů efektivity a určení úzkých míst. Údaje potřebné pro analýzu byly získány 

z výrobního systému, následně byly setříděny a zpracovány. Byly vypočteny ukazatele 

efektivity OEE a TEEP, pro pozdější porovnání, všem prostojům bylo pomocí Paretovy 

analýzy přiřazeno jejich celkové ovlivnění využití výrobního času. Pět prostojů s největším 

vlivem bylo identifikováno jako úzké místo. 

Třetím cílem práce bylo provedení analýzy úzkých míst, a návrh na snížení jejich vlivu. 

Analýza byla provedena v rámci debat s odborníky válcovny, eliminovány byly návrhy, 

jejichž realizace se jevila jako finančně náročná. Pro další postup byl vybrán prostoj nazývaný 

na válcovně přestavba, ten byl podroben zkoumání, na základě kterého bylo navrženo možné 

řešení omezení jeho vlivu na efektivitu výrobního procesu. Navržené řešení, změna předpisu 

určujícího maximální délku přestavby, bylo zavedeno do praxe, a ve druhém pololetí roku 

2014 byly sledovány jak jeho přínosy, tak možné nedostatky, které mohlo navržené řešení 

přinést. Hlavním přínosem aplikace návrhu je snížení délky nevýrobního času určeného pro 

přestavby, a s tím související prodloužení času, který je využit pro válcování. 

Čtvrtým cílem pak bylo provedení vyhodnocení aplikovaného řešení. Byla opět shromážděna 

a propočítána potřebná data. Ukazatele efektivity výrobního zařízení OEE a TEEP byly 

porovnány a vyhodnoceny, byl proveden popis příčin, které měly za následek jejich zlepšení 
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nebo zhoršení. Dále byl proveden výpočet přínosu aplikovaného řešení, a to jak ve vyčíslení 

zvýšení objemu vyprodukovaných výrobků, tak ve vyčíslení zvýšení objemu získaných tržeb 

a přidané hodnoty. 

Hlavní přínos práce spočívá v nalezení vhodného řešení v oblasti zvyšování efektivity 

výrobního zařízení válcovny HCC které umožní: 

 zvýšení efektivity procesu, 

 snížení spotřeby vstupních energií, 

 zvýšení produktivity práce, 

 zvýšení výstupu procesu a následné zvýšení tržeb a přidané hodnoty. 
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