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Anotace:
Závěrečná  práce  bakalářského  studia  se  zabývá  analýzou  implementace 

Automatizovaného  plánovacího  systému  ve  společnosti  Válcovna  trub  TŽ  a.s. 

V teoretické  části  popisuje  vývoj  plánovacích  modelů  v průmyslu  od jednoduchých, 

nejstarších, až po moderní, vysoce sofistikované plánovací systémy. V praktické části 

se pak zabývá zaváděním APS v jednom z provozů společnosti Třinecké železárny, a to 

ve Válcovně trub. V závěru práce jsou popsány možnosti dalšího rozšíření plánovacího 

systému.

Annotation:
The  final  work  of  bachelor's  study analyzes  the  implementation  of  the  Automated 

Planning Systém in company Válcovna trub TZ Corp. The theoretical part describes the 

development of planning models in the industry from the simple, ancient to modern, 

highly sophisticated planning systems. The practical part is the introduction of APS in 

one of the operations of Třinecké železárny, in Válcovna trub. Finally, it discussed the 

possibility of further extension of the planning system.
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1. Úvod
Plánování je nedílnou součástí výrobního procesu, které optimalizuje výrobní 

tok  v čase.  Cílem plánování  výroby je  zajistit  odběrateli  výrobek jemu požadované 

kvality v jeho požadovaném termínu za současně nejefektivnějších podmínek výroby, 

což se dá zjednodušeně popsat jako ‚Co‘, ‘Kdy‘, ‘Jakým způsobem‘ a ‚Z čeho‘ se má 

vyrábět.  V zaběhnutém  provozu,  jako  je  Válcovna  trub  Třineckých  železáren  jsou 

odpovědi na otázky ‚Co‘, ‚Jakým způsobem‘ a ‚Z čeho‘, víceméně předem definovány 

ať už se jedná o druhy výrobků, technologické postupy výroby a dodavatele vstupního 

materiálu. Co však je v dnešním moderním světě výrobních procesů nutno zásadním 

způsobem usměrňovat je ono ‚Kdy‘. Z teoretického hlediska je odpověď jednoduchá – 

vstupní materiál dostanu v určitém datu, připočtu dobu výroby a mám datum expedice 

hotového  výrobku.  Do  tohoto  ideálu  však  v praxi  vstupuje  mnoho  faktorů  -  od 

zpožděné  dodávky  vstupních  materiálů,  přes  poruchy  strojního  zařízení,  výpadky 

energií a dalších náhodných veličin, které nelze předem predikovat. A moderní metody 

plánování musí na tyto faktory pružně reagovat. Ve své práci bych chtěl poukázat na 

zavedení  vysoce  progresivního  Automatizovaného  plánování  výroby  ve  společnosti 

Válcovna trub Třineckých železáren (zkr.VTTŽ) a nastínit možný další rozvoj tohoto 

systému.

2. Vývoj plánování
2.1. Historie

I  v dobách  před  zavedením  IT  do  průmyslové  výroby  bylo  potřeba  nalézt 

nějakou možnost,  jak tuto výrobu organizovat  a  dát  ji  nějaký řád.  Tomuto  postupu 

dobře  vyhovoval  model  kartoték.  Plánovači,  kteří  obdrželi  zakázky  z obchodního 

oddělení si tyto seřazovali do jednotlivých kampaní, tedy ucelených výrobních celků a 

tyto pak předávali do výroby.

S příchodem výpočetní techniky do průmyslu přišla i snaha jejího využití  při 

plánování  výroby.  Prvním  komplexním  systémem  byl  systém  MRP  (Material 

Requirements Planning)1 jehož prvotními vstupy by šly rozčlenit na:

Hlavní rozvrh produkce - kolik dokončených dílů je požadováno a kdy

Rozpisky materiálů - seznam všech použitých materiálů a surovin, částí a podskupin, 

utvářejících konečný výrobek
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Evidence  zásob -  rozsah skladovaných zásob.  Poskytuje  informaci  o  každé  položce 

výrobního sortimentu v čase.

S rozmachem výpočetní techniky pak byl dalším stupněm řízení podniku systém ERP - 

Enterprise  Resource Planning (celopodnikové plánování)2 což je informační  systém, 

který  integruje  a  automatizuje  velké  množství  procesů  souvisejících  s  produkčními 

činnostmi  podniku,  ať  už  se  jedná  o  výrobu,  logistiku,  distribuci,  správu  majetku, 

prodej, fakturaci či účetnictví. V protikladu ke starším systémům, tradičně vyvíjeným 

uvnitř firem speciálně pro danou organizaci, se jedná o integrované, komerčně nabízené 

produkty, které lze přizpůsobit dané společnosti nebo odvětví. Tyto komplexní a drahé 

systémy  však  vyžadují  implementaci  náročnou  na  lidské  zdroje  a  další  náklady. 

Mnohdy je  jejich zavádění  spojeno také se změnou podnikových procesů -  s  jejich 

reengineeringem, tak aby odpovídaly jednotlivým modulům a nejlepším používaným 

postupům pro dané odvětví. 

Mezi hlavní výhody ERP3 patří: 

dostupnost přesných a konzistentních dat produkovaných podnikem

omezení duplicit při práci s těmito daty - mohou je sdílet všichni zaměstnanci

automatizace procesů znamenající  menší časovou náročnost a větší  efektivitu 

práce s daty

možnost propojení podniku s dodavateli i odběrateli na systémové úrovni

Na druhou stranu platí, že podnikové systémy jsou drahá řešení nejenom na pořízení, 

ale v důsledku i na náklady na správu a údržbu, rozšiřování, školení uživatelů apod. 

Podnik se stává na implementační  firmě  závislým,  protože  není  snadné z  takového 

vztahu vycouvat,  což může opět vést k raketovému růstu nákladů. Na systémy ERP 

mohou být navázány další aplikace, které usnadňují jejich používání a zvyšují jejich 

užitečnost pro podniky. Kromě velkých přínosů a výhod přinášejí systémy ERP také 

jistá omezení, která vycházejí z jejich samotné technologické podstaty a z faktu, že jsou 

to  systémy  založené  na  databázi.  Databáze  jsou  schopny  pojmout  pouze  data 

strukturovaná  v  podobě  různých  tabulek,  které  je  velmi  snadné  elektronicky 

zpracovávat. Jenže mnoho informací je v podnicích ve formě nestrukturovaných dat, 

které  se obtížně zpracovávají.  Řešením jsou systémy pro správu a oběh dokumentů 

integrované s ERP systémy. Je také zřejmé, že s délkou doby provozu systému ERP 

poroste také velikost databází, což s sebou přináší negativní dopad na provoz. Toto se 

dá řešit omezením nárůstu databází formou archivace systému ERP. Tyto oblasti lze 

zahrnout do souboru technologií nazývaných ECM - Enterprise Content Management . 
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ECM5 je soubor nástrojů a technologií,  které slouží k tvorbě,  zpracování,  archivaci, 

sdílení,  distribuci a publikování informací  bez ohledu na jejich formát  (elektronický 

dokument, databáze, skenovaný papírový dokument, e-mail, video...).

Nejmodernější systémy, které pracují s komplexním podnikovým modelem jsou buďto 

systémy SCM - Supply Chain Management což je označení pro řízení dodavatelského 

řetězce,  které  umožňuje  propojení  jeho  jednotlivých  článků  (dodavatel  -  výrobce  - 

distributor - prodejce - zákazník), a tím podstatně zlepšuje jeho schopnost reagovat na 

požadavky zákazníka, např. zkrácením dodacích lhůt, anebo systémy označované jako 

APS4 -  Advanced  Planning  and  Scheduling,  tedy  systémy  výkonného  plánování  a 

rozvrhování.

2.2. APS
Plánování  a rozvrhování  výroby na vyspělé  úrovni představuje významný pokrok v 

oblasti týkající se způsobu, jak provádět plánování materiálu a zdrojů ve výrobě. Při 

použití APS se plánování změní z časově náročné manuální činnosti na automatizovaný 

rozhodovací řídící proces, který poskytuje jasný obraz toho, jaký dopad mají změny v 

plánování výroby a jaký vliv mají rozhodnutí vedoucích pracovníků. Úkolem APS je 

zajistit  rovnováhu,  optimalizovat  a  řídit  pracovníky,  materiál,  prostředky  a  stroje 

požadované pro jednotlivé objednávky zákazníků. Skutečná omezení představují zdroje 

a kapacita  podniku. Výroba může mít  několik kritických zdrojů (tzv.  úzkých míst), 

které  určují  propustnost  výroby v podniku a její  časový rozvrh.  Klasické plánování 

umožňuje pouze statické předpoklady a nepružné přidělování zdrojů. Zásadní výhodou 

APS je možnost pružně upravit výrobu podle měnících se požadavků zákazníka, aniž 

by  bylo  nutné  investovat  kapitál  do  zásob  a  strojového  vybavení  podniku.  Dopad 

možné změny v rozvrhování výroby nebo nového požadavku se okamžitě zpracuje on-

line v reálném čase. APS umožňuje efektivní rozvrhování výrobních operací v podniku 

na  základě  nových  nebo  změněných  parametrů  zakázky,  přičemž  se  neustále 

vyhodnocuje vliv změny na plán a uvádí se skutečné dodací lhůty, které jsou vysoce 

přesné, vypočítaná na základě realistického modelu podniku, jeho zdrojů a jeho dalších 

charakteristik. Výsledkem je rychlost, přesnost a vynikající služba zákazníkům.
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2.3. Manažerský informační systém (MIS)
Manažerský informační  systém6 je nedílnou součástí  informačního systému podniku 

jako  složka  obsahující  informace  řídícím  pracovníkům  na  všech  úrovních  řídící 

hierarchie pro řízení podniku jako celku. 

Slouží k: monitorování prostředí

vymezení a hodnocení tržních segmentů

odhadu poptávky a jejímu předvídání

implementaci marketingové strategie

posuzování marketingové taktiky a jejímu vyhodnocování

posuzování a hodnocení výroby

MIS zpracovává nesetříděné  údaje z  databází,  dle  požadavků (dotazů)  uživatele,  za 

účelem  zkvalitnění  vedení  organizace.  Výsledky  dotazů  se  zobrazují  v  grafech, 

tabulkách nebo sestavách (reportech). Hlavním posláním MIS je integrovat informace 

na jedno místo a především je poskytovat v použitelné formě řídícím pracovníkům.

2.4. Rozdělení IT systémů ve výrobě

Level 0: napájení a elektrická výbava agregátů

Level 1: základní automatizace (CNC)

Level 2: procesní řízení - skutečné řízení procesu na úrovni určitého provozu (MES)

Level 3: plánování a řízení výroby na úrovni závodu (APS systémy)

Level 4: ERP systémy

2.4.1. Level 0

Základní  úroveň,  která  zajišťuje  přísun  a  rozvody  elektrické  energie.  Může  být 

doplněna o záložní zdroje napájení při výpadku elektrické energie.

2.4.2. Level 1

Na nejnižší úrovni řízení technologických procesů jsou vlastní řídicí systémy strojů,

dopravních  prostředků  a  dalších  automatizovaných  nebo  automatických  zařízení 

(např.CNC  -  Computer  Numeric  Control,  DNC  -  Direct  Numeric  Control,  PLC  - 

Programmable Logic Controller ).

2.4.3. Level 2

Výrobní  informační  systém  neboli  MES  (Manufacturing  Execution  System)  je 

ústředním systémem pro správu veškerých výrobních dat. Umožňuje alokaci surovin, 

8



plánování výroby, správu informací o dodavatelském řetězci, dohled nad údaji o kvalitě 

(zmetkovosti) a mnoho dalšího. MES je schopen kontrolovat správný pracovní postup, 

souslednost  operací,  správné suroviny/materiály  a  polotovary vstupující  do operace, 

identifikace operátora -  při  vzniku nestandardu je událost  logována,  eskalována a v 

mezních  případech je  systém MES schopen pozastavit  výrobu.  Prezentaci  dat  MES 

systému  je  možno  zajistit  klientskou  aplikací,  Intranet/Internet  rozhraním  nebo 

exportem dat do prostředí Microsoft Office. 

Jelikož  jsou  funkce  systémů  kategorie  MES  poměrně  rozsáhlé,  tak  mezinárodní 

organizace  MESA (Manufacturing  Execution  System Association),  sdružující  firmy, 

které se zabývají problematikou MES, pomohla definovat celkem jedenáct základních 

funkcí, které by měl systém kategorie MES plnit:

1. Sběr dat (Data Collection) - řadí se sem např. integrace všech dat z výroby, 

jejich ochrana, dlouhodobá archivace a komunikace se zdroji dat.

2. Dispečerské řízení výrobních jednotek (Dispatching Production Units) - 

souvisí  s  přidělováním  výrobních  úkolů,  zajišťováním  surovin  a  energie  a 

sledováním  stavů  v  rámci  celého  podniku.  Významnou  úlohu  má  řízení 

mimořádných situací, např. poruch a havárií.

3. Správa dokumentace (Document Control) - zpracovává pracovní instrukce, 

výrobní příkazy, plány, receptury a výsledky výroby.

4. Sledování toku materiálu (Product Tracking and Genealogy) - poskytuje 

přehled  o  stavu  rozpracované  výroby,  stavu  konkrétních  objednávek,  nabízí 

možnost měnit priority a detailní záznam skutečné historie výroby.

5. Analýza výkonnosti (Performance Analysis) - zahrnuje zpracování různých 

výrobních  protokolů  určených  pro  další  analýzu  průběhu  výroby  a  odhad 

ekonomických výstupů.

6.  Řízení  lidských  zdrojů  (Labor  Management) -  poskytuje  informace  o 

potřebě pracovníků, jejich dostupnosti, oprávnění, certifikacích apod.

7. Řízení údržby (Maintenance Management) - zajišťuje sledování a řízení 

pravidelné  údržby,  evidenci  náhradních  dílů,  nákladů  na  údržbu  a  případné 

plánování kapacit údržby.

8. Správa procesů (Process Management) - slouží pro vizualizaci výrobních 

procesů a dohled nad prostředky přímo řídící výrobu.
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9. Řízení kvality procesů (Quality Management) - dohlíží nad dodržováním 

správných výrobních postupů, daných parametrů výroby a jakostí sledováním 

statistických ukazatelů v reálném čase.

10. Krátkodobé plánování (Operation/Detail Scheduling) - pomáhá vytvářet 

krátkodobé  harmonogramy,  přičemž  vychází  z  plánů  vytvořených 

nadstavbovými systémy (např. ERP).

11. Přidělování zdrojů a kapacit (Resource Allocation and Status) - zajišťuje 

přidělování zdrojů (např. strojů, nástrojů, pracovních sil, materiálu i pracovníků) 

před  zahájením výroby.  Zefektivňuje  vynaložené  provozní  náklady  a  nalézá 

kritická místa výroby.

Výčet základních funkcí ukazuje velmi široký záběr systémů kategorie MES. Konkrétní 

řešení  obsahující  funkce  potřebné  ve  firmách  závisejí  na  konkrétním  dodavateli  i 

uživatelích,  kteří musejí rozhodnout,  jaké části MES potřebují a zda vyhovují  jejich 

potřebám. Nasazení MES zajišťuje kontrolu a zkvalitnění fungování výroby v plné šíři - 

od  její  stabilizace,  minimalizace  zmetkovosti,  zpětného  vyhledání  zmetků,  úspor 

výrobních nákladů, vynucení technologické kázně, až po zajištění podkladů SPC, zápis 

přesných záznamů pro interní i externí audity či on-line zpětnou vazbu na systém ERP.

3. Systémy používané ve Válcovně trub TŽ

3.1. Vývoj zakázky ve Válcovně trub
Před započetím popisu softwarových systémů používaných ve Válcovně trub je třeba 

popsat logistickou cestu vývoje zakázky od prvotní objednávky zákazníka po expedici 

hotových výrobků.

Vývoj zakázky:

Objednávka,  vystavení  prodejního  dokladu,  koloběh  s připomínkami  ze  strany 

technologie  a  plánu,  objednávka  vsázky,  naplánování  válcovací  kampaně,  vlastní 

výroba, expedice.

Vlastní výroba:

příprava výroby - dělení kontislitků, ingotů nebo sochorů na jednotlivé špalky
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válcovací trať – ohřev vsázky, děrování, válcování, kalibrace

úpravny – řezání, úprava konců trubek, povrchové úpravy, značení …

expedice – nakládka finálních výrobků na automobilovou nebo železniční dopravu

Do  procesu  úpraven  také  vstupuje  destruktivní  a  nedestruktivní  zkoušení  trub  a 

výstupní kontrola Řízením jakosti.

3.2. Delfín
Delfín je název MES systému vyvinutý a používaný společností Třinecké železárny a.s. 

Jeho název je odvozen od programu, ve kterém byl vytvořen, tj. „Delphi“. Poskytuje 

pracovníkům komplexní informace o výrobě a je jejich základním nástrojem. 

hlavní menu systému Delfín

Ti  v  něm naleznou  potřebné  informace  o  zakázce,  od  jejího  vzniku  (obraz  z ERP 

systému), přes její umístění na skladech až po její začlenění do vsázkového archu (po 

zaplánování v systému APS). MES systém Delfín „proplouvá“ výrobním procesem a je

jakýmsi spojovacím členem mezi ERP systémem a výrobou na jednotlivých provozech.

Základní logikou řízení výrobního procesu ve Válcovně trub TŽ je rozdělení výroby na 

jednotlivé  agregáty,  které  v Delfínu  jsou  označeny  jako  MVM  (místa  výskytu 

materiálu) a jednotlivé trubky na Velkém Mannemannu resp. svazky trub na Malém 

Mannesmannu označované jako vývalky. Samozřejmě, že množství informací u každé 

jednotlivé  trubky  je  daleko  větší,  ale  z hlediska  plánování  jsou  tyto  informace 

dostačující. Díky tomuto základnímu členění je nejen možné okamžitě zjistit množství 

vývalků na jednotlivých agregátech,
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Okamžitý stav na úpravně hladkých trub

tak  také  pohyb  vývalků  mezi  jednotlivými  agregáty  (vše  se  děje  on-line).  Některé 

z těchto  pohybů  se  pak  využívají  v APS  při  tvorbě  tzv.balíčků  (bude  vysvětleno 

později).

Pohyb na žíhací pece

Pro Válcovnu trub byla vytvořena nadstavba systému Delfín – systém Delfín Q.
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Menu s moduly systému Delfín Q

Jedná se o systém, ve kterém jsou vystavovány dokumenty o zpracovávání jednotlivých 

zakázek.

Přihláška k přejímce v Delfínu Q

3.3. SAP R/3
SAP7 je předním dodavatelem podnikových aplikací, které přispívají k lepšímu řízení 

firem každé  velikosti  a  z  každého  odvětví.  Společnost  SAP (zkratka  za  „Systémy, 

Aplikace a Produkty v oblasti zpracování dat“) byla založena v roce 1972. Má bohatou 
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historii  inovací  a  růstu  v  roli  nejlepšího  představitele  odvětví.  Prodejní  a  vývojové 

pobočky SAP se nachází ve více než 50 zemích. Aplikace a služby SAP jsou nasazeny 

u více než 100,000 zákazníků. Na českém trhu působí společnost SAP od roku 1992 a 

dosud získala více než 900 českých zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a 

organizací státní správy a samosprávy. Mezi zákazníky patří nejen velké společnosti a 

organizace, ale i menší a střední firmy. Podle nezávislého lokálního průzkumu je dnes 

SAP největším dodavatelem obchodních softwarových aplikací na českém trhu.

V systému SAP se rozlišují tyto vrstvy:

databázové služby, sloužící k ukládání a načítání dat,

aplikační služby, zajišťující provádění jednotlivých 

prezentační služby, využívané k vykreslování grafického uživatelského rozhraní 

Vzhledem ke komplexnosti výrobního podniku, který se skládá z rozdílných oddělení, 

je i softwarový produkt SAP R/3 rozdělen do více částí nazývaných moduly.

Moduly SAP R/3 :

SD (Sales and Distribution) - podpora prodeje

PS (Project System) - plánování dlouhodobých projektů

MM (Materials Management) - skladové hospodářství a logistika

PP (Production Planning) - plánování výroby

FI (Financial Accounting) - finanční účetnictví

CO (Controlling) - controling

QM (QualityManagement) - řízení jakosti

AM (Asset Management) - evidence majetku

WF (Workflow) - řízení oběhu dokumentů

HR (Human Resources) - řízení lidských zdrojů

IS (Industry Solutions) - specifická průmyslová řešení

PM (Plant Maintenance) - plánování údržby

Při nasazení  ve výrobním podniku není  podmínkou používat  všechny výše uvedené 

moduly.  Jednotlivé  moduly vytvářejí  (programují),  ale  i  v  každodenní  praxi  udržují 

specializované skupiny odborníků.  Pro programování  těchto  modulů  byl  společností 

SAP  vytvořen  programovací  jazyk  ABAP8 (Advanced  Business  Application 

Programming), dnes již ve verzi 4.
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SAP – úvodní obrazovka

Jedním  z nejkomplexnějších  modulů  naprogramovaných  pro  Válcovnu  trub  je 

ZRBIBLE. Vzhledem k rozsáhlosti  řešení  je dále  rozdělen na moduly ZRBIBLE až 

ZRBIBLE07. Jedná se o moduly pro komplexní práci se zakázkami.
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Vstupní, výběrová obrazovka ZRBIBLE

Po zadání vstupních výběrových dat a jejich odeslání jsou výstupem tohoto SQL dotazu 

do databází SAPu tzv. layouty.

16



ZRBIBLE ukázka layoutu

3.4. APS
Ve Třineckých železárnách se používá software firmy i2 Technologies,  Inc. (v roce 

2010 byla tato zakoupena firmou JDA11), který je členěn na několik částí. Implementaci 

prováděla  společnost  Logis  s.r.o,  zabývající  se  dodávkami  expertních  služeb  a 

informačních technologií12.

Moduly APS ve Třineckých železárnách:

Fáze ZRI : Načtení dat do APS

Fáze FP1 : Sběr dat po předchozím dnu a jejich třídění

Fáze MA (MP) : Materiálový alokátor

Fáze FP2 : Hlavní plánovací modul

Fáze CS : Proces rozvrhování

Fáze FP3 : Finalizace plánování

Fáze ZRO : Výstup dat
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APS ve Válcovně trub Třineckých železáren
Vzhledem k tomu, že Válcovna trub byla začleněna k ostatním provozům Třineckých 

železáren později, jsou zde jisté úpravy v systému APS. Jako materiálový alokátor se 

nepoužívá modul MA, nýbrž SAP modul ZRBIBLE07 z důvodu ošetření vsázky přes 

objednávky materiálu. Ve Válcovně trub se nezpracovává pouze vsázka ze ZPO nebo 

EOP Třineckých železáren, ale i materiál od externích dodavatelů. Podle vystavených 

objednávek  a  stavu  vsázky  na  skladě  se  přiřazuje  k aktuálním  zakázkám  vhodný 

vsázkový materiál.  Děje se tak v pořadí:  vsázka na skladě,  vsázka na objednávkách 

v pořadí sjednaných termínů dodání. 

Materiálový alokátor ZRBIBLE07

Současně se také sleduje termín předávky jednotlivých zakázek s jejich prioritami tak, 

že nejprve jsou materiálově pokryty zakázky s nejvyšší  prioritou a poté zakázky dle 

data plnění od nejbližšího termínu.
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ZRBIBLE07 – nepokryté zakázky

Když jsou takto naalokovány jednotlivé zakázky přichází na řadu modul FP2.

Komplexní snímek obrazovky FP2

 Každý  plánovač  má  přidělenu  jednotlivou  oblast  plánování  (např.  válcovací  trať, 

úpravna, žíhací pece…) – takzvaný zdroj.
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APS – ukázka zdrojů

Plánuje se v horizontu 3 měsíců. Zakázky jsou setříděny do jednotlivých kampaní – 

např. pro válcovací trať je samozřejmě hlavním kritériem průměr válcovaných trubek. 

Jsou  zde  ale  i  další  hlediska  jako  například  technicky  možné  válcované  množství 

s ohledem na technické prostředky. A právě s těmito tzv. kampaňovými zdroji pracují 

jednotliví  plánovači.  V rámci plánování se v této fázi provede nejdříve vyhodnocení 

problémů se  zakázkami  a  jejich  řešení.  Následně  se provede kapacitní  plánování  v 

plném rozsahu. 

Diagram vytížení jednotlivých kampaní

V této fázi je také možno vyřadit vybrané zakázky z plánování nebo naopak jiné přidat. 

V diagramu vytížení je přehledně vidět, které kampaně jsou zatím nenaplněné a které 

už  jsou  přeplněné,  takže  plánovač  může  ještě  sám  aktivně  do  tohoto  systémově 

předpřipraveného rozvrhu zasáhnout a přesunout i celé kampaně. Systém automaticky 

zařazuje zakázky do jednotlivých kampaní podle směrodatného klíče, který je předem 
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nadefinován. Smyslem FP2 je tedy automaticky přiřadit odpovídající kampaň k zakázce 

v relativně nejefektivnějším termínu výroby na jednotlivých agregátech tak, aby se celý 

výrobní cyklus na základě předem definovaných logistických parametrů zpracoval a 

expedoval  v předem avizovaném termínu.  Výstupem jsou pak výrobní  předpisy pro 

jednotlivé agregáty.

Výrobní plán zakázky

 Po  kompletním zaplánování  v FP2 a  jeho následném uložení  se  data  převedou do 

systému SAP, ve kterém se mohou dále upravovat. 

Seznam zakázek v jednotlivé kampani

V systému SAP byly také vytvořeny nové výstupní sestavy, které tím pádem skutečně 

aktuálně  popisují  stavy jednotlivých zakázek.  Jedním z těchto důležitých  výstupů je 

například Plán práce úpravny, což je vlastně sestava zakázek v čase tak, jak by se tyto 

zakázky měly zpracovávat.
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Plán práce úpravny

Samozřejmě  existují  další  sestavy,  které  jsou  uspořádány  s ohledem  na  jednotlivá 

pracoviště  –  je  samozřejmé  že  sestava  plánu práce  válcovací  tratě  se  bude lišit  od 

sestavy plánu práce úpravny a ta zas bude značně odlišná od např. plánu práce žíhacích 

pecí,  přestože se budou týkat  stejných zakázek.  Důležitým hlediskem při  analýze  a 

tvorbě  těchto  sestav  bylo  vytipování  a  následně  zobrazení  těch  nejdůležitějších 

informací,  které  jsou  nutné  pro  fungování  toho  či  onoho  pracoviště.  Zjednodušeně 

řečeno  úpravnu  trubek  např.  nezajímá,  jakou  vsázku  použije  trať  při  válcování  a 

pracovníkům válcovací trati je úplně jedno, jestli na konci výrobního procesu se trubky 

budou konzervovat fermeží.

Celý tento proces, který byl popisován, dokumentuje takzvané ‚Kampaňové zdroje‘. Ve 

skutečnosti však v Třineckých železárnách existují i nekampaňové zdroje a specialita 

provozu Válcovna trub jsou ‚Dávkově kampaňové zdroje‘. 

Nekampaňové zdroje – SAP modul ZRBIBLE02 má výstup pro nekampaňové zdroje, 

což znamená,  že plánovač nemá při  plánování  žádné jiné omezení  kromě časového 

zpracování  (nejsou zde  žádné klíče,  podle  kterých  by se  zakázky měly  přiřazovat). 

Jediným  omezením  je  tak  časová  posloupnost  výroby,  kdy  např.  před  válcováním 

nemůže být zařazena úpravna. 

Dávkově kampaňový zdroj  – momentálně  existuje  na žíhacích  pecích,  u  kterého se 

nejprve přiřazují zakázky do jednotlivých kampaní (normalizace, popouštění, kalení a 

žíhání naměkko). Je to z toho důvodu, že žíhací pece nejsou zakázkově vytíženy po 

celý měsíc  a  bylo  by vysoce  neekonomické je  mít  v pohotovostním stavu po celou 

dobu. Takže i když žíhací pece stojí, připravují se pro ně zakázky, které se rozčleňují 

do kampaní.  Tyto  zakázky se pak nadávkují  podle  tepelného zpracování.  Po tomto 
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kroku následuje rozvrhování jednotlivých zakázek v těchto dávkách, které by mělo dát 

optimální  teplotní  křivky  kvůli  úsporám  energie.  V řešení  je  hledání  vhodného 

algoritmu  –  prozatím  je  tento  krok  řešen  postupnou,  vzestupně  sestupnou  úpravou 

teplot  v žíhacích pecích.  I  tak se ale dá hovořit  o vysokém přínosu tohoto postupu, 

jelikož zakázky se stejným tepelným zpracováním jsou ‚u sebe‘ a jsou tak efektivně 

vytíženy žíhací pece. Nakonec se určuje, kdy se spustí žíhání. Všechno se musí opět 

naplánovat tak, aby zakázka byla splněna v požadovaném termínu.

Seznam kampaní žíhání na krokové peci

Na základě seznamu kampaní žíhání bude vytvořen ‚plán práce žíhacích pecí‘, který je 

momentálně ve stádiu návrhu:

Návrh ‚plán práce žíhací pec‘

Z návrhu  je  patrné,  že  musí  obsahovat  stěžejní  informace  o  tepelném  zpracování 

jednotlivých zakázek a, jak již bylo uvedeno, tyto zakázky musí být seřazeny právě 

v co nejekonomičtějším pořadí zpracování.

Bohužel reálná výroba není tak ideální.  Při výrobě vznikají odchylky od požadavků 

zákazníka,  jako je např. silnější  stěna trubky,  větší  průměr,  nekvalitní  povrch až po 

nevyhovující  destruktivní  zkoušky materiálu.  Tyto  výrobky samozřejmě není možné 

jen tak sešrotovat a válcovat znovu a to hned ze dvou důvodů. Předně by byl tento 
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postup značně neekonomický a vzhledem k plánování kampaňovitých zdrojů válcovací 

trati by se takovéto zakázky prostě nestihly vyrobit v předem stanoveném termínu. 

V případě,  že  se  tedy  něco  nepovede  a  zakázka  musí  být  poslaná  na  nějakou 

neplánovanou operaci,  byly vytvořené  takzvané ‚opravné balíčky‘.  V současné době 

existuje šest různých typů balíčků, které jsou ještě rozděleny na tři části v závislosti na 

typu  agregátu.  V normálním  pracovním  postupu  jsou  tyto  označeny  jako  NSH 

(neshodná výroba) na rozdíl od plánovaného postupu, označovaného jako APS.

Ukázka plánovaných (APS) a neplánovaných (NSH) operací

Každý opravný balíček je definován pohyby mezi jednotlivými MVM (místa výskytu 

materiálů) a právě na základě těchto pohybů načítaných z IS Delfín jsou jednoznačně 

určeny operace a pracoviště, která se musí podílet na takto stanovených opravách. Pro 

úplné pochopení se podívejme na opravný balíček O1. Je to soubor operací, které musí 

následovat u slabých stěn při nedodržení vnějšího průměru trubky. První požadovaná 

opravná operace je moření, následuje pracoviště tažírny a nakonec se takto opravené 

trubky musí ještě vyrovnat, tedy operace rovnání na pracovišti raznicová rovnačka.

V APS se takto vygenerované balíčky zobrazí s danou příponou (např. O1 – opravy, B1 

– broušení). Plánovači nebo rozvrhovači pak mohou sledovat stav dané zakázky.

24



Ukázka opravných balíčků v APS

Takto by byly popsány ‚opravné balíčky‘ s operacemi oprav jednotlivých zakázek. 

Ve skutečnosti však jsou zakázky plněny z mnoha kusů jednotlivých trubek. Většina 

trubek  na  jedné  konkrétní  zakázce  je  v pořádku,  takže  postupují  dle  předem 

plánovaných operací  jako kampaňový zdroj. Pouze malou část  (pokud se tak vůbec 

stane) je potřeba opravit a poslat přes již zmiňované opravné balíčky. Zakázka se nám 

tedy v určitém okamžiku rozdělí a vytvoří tzv. větve.

Zobrazení jednotlivých větví zakázky

Pro daná pracoviště  pak vznikají  seznamy jednotlivých úkolů těchto neplánovaných 

operací. Jednotlivé větve se samozřejmě plánují samostatně právě s ohledem na dané 

operace, agregáty na kterých se tyto operace musí zpracovat.

V níže uvedeném obrázku je seznam zakázek, u kterých ve výrobním postupu nebylo 

plánováno tepelné  zpracování  na žíhacích  pecích,  nicméně systém APS v IS Delfín 

zjistil pohyb na MVM 571 (žíhání) a automaticky vytvořil balíček a následně pak plán 

práce žíhání.
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Větev neplánovaného žíhání

U žíhacích pecí vznikl problém se zařazováním do kampaní, protože nebyly definovány 

podmínky, do kterých kampaní se má ta či ona zakázka zařadit. U trubek, které totiž  

původně na tepelné zpracování nebyly určeny a posléze, např. z důvodu nevyhovujících 

mechanických zkoušek se musely tepelně zpracovat, nebyl určen typ žíhání a nebylo jej 

možné získat z výrobního příkazu dané zakázky, protože jej neobsahoval. Nyní se tyto 

informace načítají ze ZTP – děje se tak v případě neplánovaného žíhání po válcování, 

anebo z OTP – při opakovaném žíhání (nevyhovující hodnoty mechanických zkoušek).

Po zpracování jednotlivých oprav se trubky vrací zpět, většinou na hlavní revizi, a po 

kontrole  stavu  pokračují  na  další  plánované  operace.  Tato  činnost  zatím  není  plně 

dořešena, protože vznikají situace, kdy trubky např. po broušení projedou úpravnou tak 

rychle,  že  plánovací  systém z důvodu plánování  jednou za  24  hodin  takový pohyb 

nezaregistruje a plánuje tyto zakázky do plánu práce úpravny, přestože trubky už jsou 

na expedičních skladech. 

V současné době je v řešení problém s pooperačními časy v závislosti na destruktivních 

zkouškách.  Pokud  se  podíváme  na  výrobu  trubek  z běžného  materiálu  bez  nějaké 

složité vícepráce tak skutečnost je taková, že veškerý výrobní čas je daleko kratší, než 

vyhodnocení  zkoušek na zkušebně.  Takže  trubky již  jsou vyrobené a  zpracované a 

čekají  pouze  na  výsledky  destruktivních  zkoušek.  Pokud  je  na  výrobních  halách 

nedostatek místa pro jejich uložení tak jsou převáženy na expediční sklady. Z hlediska 

automatizovaného  plánovacího  systému  to  vypadá  tak,  že  doba  zkoušení  sice  je 

zahrnuta ve výrobním postupu, jenže moduly APS navrhují u těchto zakázek zbytečně 

dlouhé  plánovací  časy  na  hlavní  revizi  právě  z důvodů  čekání  na  výsledky  těchto 

zkoušek. Navrhovaným řešením by mělo být vytvoření fiktivního pracoviště adjustáže, 

které by bylo posledním pracovištěm ve výrobě a které by právě ‚pohlcovalo‘ dobu 
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zkoušení, kterou nemůžeme ovlivnit. Pracovištěm adjustáž by se také vyřešil problém 

s trubkami  po  některých  neplánovaných  operacích  (např.  výše  zmíněném broušení), 

protože  by  se  jednalo  o  pracoviště,  kterým  by  musely  automaticky  projít  všechny 

trubky, než se dostanou na expediční sklady.

4. Algoritmizace APS
Klíčovým modulem celého plánování a rozvrhování výroby je FP2, který ve spolupráci 

se  SAP  modulem  ZRBIBLE07  pro  alokaci  volných  zásob  vytváří  optimalizovaný 

hlavní plán a rozvrh výroby v rozsahu celého výrobního toku od dělení vsázky až po 

expediční sklady. V koordinaci s hlavním plánem se zajišťuje rozvrhování zakázek pro 

jednotlivé  agregáty.  Data se  do FP2 nahrávají  přes  datové  rozhraní  z  informačního 

systému  podniku  (SAP  R/3).  Software  v  pravidelných  intervalech  tyto  informace 

vyhodnocuje,  identifikuje  budoucí  ohrožení,  upozorňuje  na  ně  a  pomáhá  je  včas 

eliminovat. Na základě změněných podmínek jsou pak průběžně optimalizovány plány

jednotlivých pracovišť.

Počátek plánování:

Start plánovacích serverů je explicitně nastaven na půlnoc aktuálního plánovacího dne.

Zdroje bez kampaní:

U těchto zdrojů je plánovací horizont nastaven na 8,5 měsíců (258 dnů) od aktuálního 

dne. Rozdělení časové osy a zobrazení v „diagramu vytížení“ je provedeno následovně: 

první 3 měsíce (90 dnů) mají  plánovací  periodu 1 den, následujících 5,5 měsíců (6 

čtyřtýdenních úseků) má plánovací periodu 4 týdny.

Zdroje s kampaněmi:

U zdrojů, kde výroba probíhá v kampaních, je plánovací horizont dán počtem, pořadím 

a objemem jednotlivých kampaní.  Časový interval  kampaní  je  vypočten  na základě 

denního výkonu zdroje v dané kampani a objemem zpracovávaného materiálu v této 

kampani.

Další datové zdroje nutné pro tvorbu plánu:

Katalog materiálu
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Pro identifikaci materiálu byl zvolen identifikátor konfigurovatelného materiálu, který 

je přebírán ze systému R/3, doplněný tzv. jednoznačnou identifikací o číslo FP zakázky 

a číslo řádku FP zakázky. Tak je nakupovaný i vyráběný materiál vždy jednoznačně 

vázán ke své FP zakázce a dědí její požadované atributy.

Kusovníky

Kusovníky zachycují informace o výrobcích, polotovarech a materiálech, potřebných 

pro výrobu určitého výrobku a rovněž specifikují pracovní postup, kterým je výrobek 

vyráběn.  V  podstatě  se  jedná  o  zachycení  vazby  mezi  materiálem  vystupujícím  z 

určitého stupně výrobního procesu a materiálem / surovinami vstupujícími, které jsou v 

tomto výrobním stupni přetvořeny nebo spotřebovány.

Pracovní postupy

Pracovní  postupy  definují  pořadí  jednotlivých  operací,  které  jsou  prováděny  na 

příslušných  zdrojích.  Pro  každou  operaci  je  specifikován  primární  zdroj  (výrobní 

agregát), který je použit k výrobě, a jeho časová výkonnost pro tuto operaci.

Sumarizace

APS funguje tak, že využívá k vyhodnocení předem definované parametry jako je čas 

na operaci a kapacity zdrojů, a hlavním úkolem je vyhodnotit  a navrhnout konečný 

termín dohotovení a tím samozřejmě zlepšit zákaznický servis. Každý plánovací den 

pak  zjistit  aktuální  stav  jednotlivých  zakázek  a  vytvořit  nové  plány  pro  jednotlivé 

agregáty (včetně event. náhradních válcování) V rámci plánu pak upozornit na úzká 

místa v dostatečném časovém předstihu tak, aby plánovač mohl situaci vyhodnotit a 

učinit  možná  opatření.  Řešení  FP2 používá  technologii  CAO (Constraint  Anchored 

Optimization)9, která se zaměřuje na optimalizaci kapacitních zdrojů a zohledňuje jejich 

omezení.  Hlavním  cílem  je  metoda  JIT  (Just  in  time)10,  tedy  dokončení  zakázky 

v předem stanoveném termínu a současně minimalizování rozpracovanosti, což vede ke 

značné efektivitě výroby.

5. Shrnutí

Ve Válcovně trub, která je provozem Třineckých železáren a.s. byly při realizaci APS 

použity trochu jiné postupy, než v ostatních provozech tohoto podniku. Konkrétně se 

jedná  o  SAP  modul  ZRBIBLE07,  kterým  je  nahrazen  modul  MA  (materiálový 
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alokátor) a dále o závěrečnou fázi, kdy se nepoužívají moduly CS (Caster sheduler) a 

FP3, nýbrž přímo po rozplánování v FP2 se data ukládají a překlápí se přes rozhraní do 

ostatních  systémů  (SAP,  Delfín).  Jelikož  je  systém  APS  stále  ve  stádiu  zavádění, 

zvažuje se i možnost zavedení modulů CS a FP3 ve Válcovně trub.

6. Závěr
Návrhy na  zlepšení:  zprovoznit  pracoviště  fiktivní  adjustáže,  které  by vyřešilo  tyto 

problémy – pooperační časy,  z důvodu destruktivních zkoušek, odhlášení zakázek u 

některých  opravných  větví  a  odstranění  zakázek  z výrobního  příkazu  úpraven 

v případě, kdy zakázky jsou již po zpracování. Dále je třeba dodělat výstupy (plány 

práce) pro některé agregáty. K diskusi by mohl být návrh na častější aktualizaci (a tím i 

větší operativnost) systému.

Z hlediska dlouhodobé perspektivy bych navrhoval přímé propojení systému Válcovny 

trub  se  systémy  ZPO  a  EOP  Třineckých  železáren  při  lití  kontislitků  resp.  ingotů 

používaných  jako  vstupní  materiál  ve  Válcovně  trub.  A  přesně  na  opačném konci 

celého výrobního řetězce bych viděl systém plánování  expedice (kamióny,  vagóny), 

který  by  také  vhodně  doplňoval  plánovací  systém.  Občas  se  stává,  že  systém sice 

správně  propočte  termín  předávky,  trubky  jsou  vyrobeny  včas  a  na  expedičních 

skladech, ale nebudou expedovány, protože se jedná o málo vytíženou lokalitu, kde se 

čeká, až se nahromadí větší množství kusů k expedici. Také se stává opačný extrém, 

kdy při expedici do vzdálených lokalit nejprve po železnici a poté překládkou na lodní 

dopravu, systém správně určí  všechny výrobní termíny,  nicméně nestihla  by se tato 

poněkud náročná expedice. Vzhledem k tomu, že se jedná o automatizovaný plánovací 

systém a nikoliv automatický, vstupují do tohoto procesu plánovači a rozvrhovači, kteří 

takové zakázky musí urychlit.
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