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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je projekt vizualizace informací o spolehlivosti průmyslových 

systémů v polygrafickém odvětví. Cílem je navrhnout a vytvořit řešení, které by rozšířilo stávající 

systém vizualizace výrobního procesu. V teoretické části jsou popsány současné možnosti a trendy 

v oblasti vizualizace průmyslových systémů. V praktické části je analyzován stávající systém 

vizualizace implementovaný v rotační ofsetové tiskárně Moraviapress a.s. v Břeclavi. Z dostupných 

údajů je proveden výpočet spolehlivostních ukazatelů, rozbor výsledků a vytvořena aplikace pro jejich 

vizualizaci. Na závěr je vyhodnoceno přijetí výsledků a nové aplikace v praxi a předeslán další vývoj 

v této oblasti se zaměřením na plánování a predikci procesu údržby. 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the visualization of information on the reliability of industrial 

systems in the printing industry. The aim is to design and produce a solution expanding the existing 

visualization system of the production process. The theoretical part describes the current options 

and trends in the field of industrial system visualization. The practical part analyzes the existing 

visualization system implemented in the Moraviapress rotary offset printing works in Břeclav. It was 

used the available data for calculating reliability indicators, analyzing the results and creating 

software for their visualization. The thesis is concluded by assessing the acceptance of the results 

and the new software in practice and estimating a further development in this field, with special 

focus on maintenance process scheduling and predicting. 
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1. Úvod 

Obsahem této práce je teorie využití počítačové a snímací techniky při vizualizaci 

průmyslových systémů a jejich spolehlivosti. Věnuje se konkrétnímu nasazenému řešení v 

mezinárodním koncernu zabývajícím se rotačním heatsetovým tiskem časopisů a katalogů. 

Popisovány jsou výhody a využití systému vizualizace při řízení výroby na různých úrovních a 

také její využití v podpůrných procesech s přihlédnutím na proces údržby a spolehlivost 

průmyslových systémů. 

Ve své práci jsem se rozhodl analyzovat a popsat systém sběru dat a on line vizualizace 

implementovaný v podniku, zabývajícím se rotačním heatsetovým tiskem. Jedním z důvodů 

této analýzy bylo zjistit, zda je možné tento systém a jím generované údaje využít k 

výpočtům spolehlivostních ukazatelů a případné výsledky vizualizovat v reálném čase 

uživatelům, kteří by je měli znát a užívat při řízení procesu výroby či údržby. 

Jednotlivé výrobní linky se vzájemně liší jak stářím, tak i technologickým vybavením a 

úrovní automatizace. Proto bylo rozhodnuto provést srovnání ukazatelů nově pořízené linky, 

vybavené nejmodernějšími technologiemi a prvky automatizace se starší linkou pořízenou 

jako repasované zařízení, jež bylo vyrobeno o dvacet let dříve. Dále pak byly vybrány dvě 

totožné linky pořízené i vyrobené ve stejném období, které se nijak zásadně neliší ani 

vybavením ani vytížením. 

S cílem tohoto projektu bylo seznámeno vedení podniku a podmínkou umožnění této 

práce byla aplikace výsledků v praxi. Tedy vizualizace spolehlivostních ukazatelů. 

Očekávaný efekt projektu byl získání co nejpřesnějších dat o výrobě, online vizualizace 

výrobního procesu, řízení materiálového toku, možnosti zvýšení produktivity a snížení 

poruchovosti strojního zařízení a v neposlední řadě celková transparentnost výrobního 

procesu.  

Pro praktickou vizualizaci spolehlivosti bylo z úsporných důvodů jednou z podmínek také 

použití stávajících nebo standardně používaných aplikací. Jako vhodné nástroje byly zvoleny 

MS Excel 2010 z kancelářského balíčku MS Office případně volně použitelný runtime aplikace 

SAP Crystal Reports. 
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1.1. Cíle práce 

� Budou definovány vhodné spolehlivostní ukazatele pro určená výrobní zařízení; 

 

� systém bude využívat data ze stávající aplikace pro sběr dat z technických systémů; 

 

� bude naprogramován dotaz a procedura, které provedou výpočet spolehlivostních 

ukazatelů; 

� bude provedeno srovnání a vyhodnocení jednotlivých systémů dle výše uvedených 

kritérií; 

� s výsledky bude seznámeno technické vedení podniku; 

 

� systém vizualizace spolehlivostních ukazatelů bude vhodným způsobem aplikován do 

praxe. 
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2. Vizualizace průmyslových systémů 

2.1. Vizualizace obecně 

Každý subjekt zabývající se průmyslovou výrobou, která vyžaduje investice do strojního 

zařízení, řeší dříve či později otázky odchylek od plánovaných cílů jako návratnosti 

vynaložených prostředků, produktivity, zmetkovitosti, poruchovosti strojů nebo 

nenaplněnost očekávané kapacity zařízení a tím neplnění rozpočtových plánů. Tyto ukazatele 

jsou v praxi často vyhodnocovány zpětně, kdy běžnou praxí je zpracování údajů v měsíčních 

periodách. Důležité informace se tak odpovědným manažerům dostávají sice 

v konsolidované formě, ale v okamžiku jejich vyhodnocování již nebývá snadné si případné 

odchylky spojit se stavem zařízení, který odchylku způsobil před několika týdny. Chceme-li 

pak vysledovat případné tendence spolehlivostních ukazatelů vycházejících z měsíčních či 

čtvrtletních reportů jsou vyhodnocovány většinou pouze tři až čtyři periodické veličiny jako 

produktivita, zmetkovitost, průměrná rychlost, podíl doby poruch na kumulativní době 

výroby apod. To je pro posouzení stavu systémů a jejich řízení velmi málo. Pro predikci 

preventivního zásahu nebo údržby za účelem odstranění třeba skryté degradační poruchy, je 

často po třech měsících jejího dalšího prohlubování pozdě. Dříve než je odstraněna přechází 

do stavu havarijního a náklady na opravu jsou pak citelně vyšší. Časté jsou i situace, kdy se o 

poruše tzv. ví, ale čeká se s opravou až na havarijní stav, což je ovšem situace, kterou ani 

vizualizace nevyřeší. Tímto se dostáváme k bodu, kdy začínáme uvažovat o řízení 

spolehlivosti zařízení, jeho provozuschopnosti a s tím souvisejících dalších spolehlivostních 

ukazatelů.  

2.2. Kdy uvažovat o investici do systému vizualizace 

Častým problémem na úrovni technického vedení průmyslové výroby je buď nedostatek 

aktuálních informací o stavu zařízení, nebo v případě jejich dostupnosti chybná nebo žádná 

interpretace získaných ukazatelů. Dostupnost informací o aktuálním stavu stroje řeší on-line 

vizualizace průmyslových zařízení a výrobních procesů. Zavést systém vizualizace 

v průmyslové výrobě vyžaduje většinou nemalou počáteční investici do implementace, která 

by však neměla přesáhnout 5-10% pořizovací hodnoty výrobního zařízení. Je nutno také 

počítat s pravidelnými licenčními a servisními poplatky pro dodavatele SW a HW. Na druhou 

stranu se nám dostane do rukou silný nástroj umožňující nejen transparentní pohled na 
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výrobní proces a stav strojů, ale vzhledem k nepřetržitému sběru provozních dat i možnost 

jejich vyhodnocení ve velmi krátké době a tím i usnadnění predikce a plánování údržeb či 

oprav na základě nejaktuálnějšího stavu stroje.  

2.3. Moderní technologie počítačové vizualizace 

S rostoucím výkonem grafických karet počítačové techniky přešel způsob zobrazování 

objektů či komponent ze semigrafických znaků do dnes standardně používaného 2D nebo 3D 

zobrazení na obr. 1. Semigrafické zobrazení znamená, že tvar nebo například obrys 

vizualizovaného zařízení je znázorněn pomocí standardních znaků systému [2].  

Zobrazení dvourozměrné a třírozměrné grafiky zajišťuje například ve Windows část 

operačního systému tzv. GDI (Graphics Device Direct3D). Vzhledem k tomu, že součástí 

každého dnes běžně používaného PC je 3D akcelerátor který prakticky nezvyšuje nároky na 

výkon ani cenu ve srovnání s 2D vykreslováním je jednoznačný trend směrem k třetí dimenzi 

v grafickém zobrazení vizualizovaných procesů nejen nevyhnutelný, ale spíše nezastavitelný.  

 

 

Obr. 1 Ukázka trojrozměrného vykreslení komponent pro vizualizaci parních kotlů výtopny 

Zdroj:[8] 

 

 

 



6 
 

2.4. Způsoby vizualizace 

Způsobů vizualizace je několik. Od výše uvedeného, kdy koncovým uživatelům je 

instalována aplikace s grafickým rozhraním umožňujícím sledovat stav výrobního procesu. 

Pro dosažení ještě větší transparentnosti v provozních prostorách je možno instalovat 

například dobře viditelné LCD panely [1]. Takto zobrazované informace jsou snadno 

identifikovatelné pro operátory či vedoucí pracovníky a lze tak dosáhnout rychlejší obnovy 

provozuschopnosti v případě poruch nebo zvýšení výkonu, když neodpovídá momentálně 

zpracovávanému produktu, kalkulaci nebo plánu. Jako vizualizaci je možno označit i 

reporting pomocí grafů, ukazatelů nebo KPI cockpit CPM zobrazen na obr. 2. 

 

 

Obr. 2 KPI Cockpit SAP Zdroj: [9] 
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2.5. Terminal klient, RDP klient pro mobilní technologie 

S novými technologiemi se mění také pojetí vizualizace výrobního procesu. Pro 

technického manažera, který je na cestách a má přístup k mobilním technologiím je možno 

zpřístupnit aplikaci pro vizualizaci instalovanou jako terminálovou službu pomocí některých 

RDP (Remote Desktop Protokol) aplikací pro mobilní telefony. V praxi zde byly aplikovány 

dva způsoby a to Jaadu RDP [10] pro mobilní telefony iPhone a RDM+ [11] pro přístroj 

BlackBerry. Samotná práce s aplikací zůstává stejná jako na lokálním PC. Kvalita zobrazení 

vzdálené plochy je tak komfortní jak to umožňuje použité mobilní zařízení (např. tablet, 

smartphone, notebook). 

 

2.6. Vizualizace v logistice 

Jedním z procesů, který při řízení využívá vizualizaci výrobního procesu je bezpochyby 

logistika. A to nejen v oblasti polygrafického zpracování tiskovin, kdy je nutno dodržet 

termíny dodání na místo určené zákazníkem a každé zdržení je kritickým ohrožením zakázky 

vedoucím k vysokým finančním kompenzacím či ztrátě zakázky. Již v průběhu výroby má díky 

vizualizačním technologiím oddělení logistiky informace o stavu rozpracovanosti zakázky a 

v případě prodlevy může operativně měnit plánovanou nakládku nebo přesunovat dopravu. 

2.7. Vizualizace v rámci mezinárodního koncernu 

Pokud je vizualizace implementována ve vícejazyčném prostředí má grafické znázornění 

výrobního procesu nespornou výhodu v tom, že řeč čísel a barev je univerzální. Pro rychlou 

orientaci postačí barevně zobrazený stav výrobní linky a číselně vyjádřená rychlost stroje. 

Odpadá tak zjišťování okamžitého stavu výrobních zařízení v podniku a lze se zaměřit na 

konkrétní problém, který je  aktuálně zobrazen. 

2.8. Vizualizace spolehlivosti pro servis a údržbu 

V neposlední řadě je nutno vizualizaci průmyslových systémů a zprostředkovat oddělení 

servisu a údržby. Systém online sledování poruch zařízení je pro zajištění bezporuchového 

provozu strojů bezpochyby jedním z nejdůležitějších nástrojů tohoto důležitého podpůrného 

procesu průmyslu.  
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Cenným zdrojem informací pro predikci a plánování servisních zásahů jsou i 

vyhodnocení spolehlivostních ukazatelů vypočtených pokud možno z automaticky sbíraných 

dat.  Vhodně definované kódy důvodů zastavení systému, kdy je možno identifikovat 

vrůstající četnost poruchy na základních komponentách strojů jsou podmínkou pro možné 

odhalení některých degradačních poruch a jejich včasného odstranění naplánováním údržby. 

2.9. Vizualizace pro operativní plánování výroby a materiálu 

Operativní plánování je jedním z nejvděčnějších uživatelů vizualizace výrobního procesu. 

U zakázkové výroby, kdy výrobní proces zakázky na jedné lince trvá od několika hodin až po 

několik dní, výroba jedné zakázky probíhá na několika linkách najednou a zároveň 

s posloupnou návazností jsou informace, které takový systém podává takřka cennou 

komoditou. Plánování se stává skutečně operativním. Reaguje velmi flexibilně na změny ve 

výrobním procesu, protože informace, s nimiž pracuje, jsou nezprostředkované a bez 

nežádoucího časového odstupu. 

2.10. Interpretace údajů 

Díky vysoké transparentnosti systému vizualizace a sběru provozních dat lze na základě 

vhodně definovaných norem provádět srovnání se skutečností a validovat tak efektivitu 

výrobního procesu na úrovní podniku, oddělení, výrobních linek a operátorů. Takto získané 

údaje mohou být následně použity jako vedlejší produkt pro rozšíření systému hodnocení 

operátorů, osádek či oddělení [1].  

 

Jak je uvedeno v článku o vizualizaci dat [1] … „Služba vizualizace dat není určena jen pro 

sdělení směrem od managementu k zaměstnancům, ale umožňuje také jednoduchým 

způsobem kontrolovat na různé úrovní granuality všechny důležité výrobní procesy a to aniž 

by manager musel neustále obcházet halu. Není výjimkou, že i osoby z top managementu 

mají ve své kanceláři několik kontrolních obrazovek. Ty není třeba neustále sledovat – proto 

je zde „semafor“. Červená značí alarm, něco je špatně a z detailů lze přesně poznat co. 

Systém tak umožňuje i zpětnou kontrolu. Kontrola zajistí, že se špatná a neefektivní práce 

zaměstnance nebo celého týmu neskryje.“ 
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Pro samotná vyhodnocení je důležitá znalost principu celého systému. Jakákoliv změna v 

nastavení ovlivní ukazatele. Například změna nastavení intervalu pro detekci zastavení 

během produkce z kratšího na delší přímo ovlivní podíl produktivního času, který tak vzroste. 

Klesne však ukazatel průměrné rychlosti výroby. Bez znalosti souvislostí nebo jejich správné 

interpretace pak technický manažer těžko hledá příčinu takových odchylek a hrozí, že 

provede chybné rozhodnutí. Je na místě ponechat interpretaci a správu konzistence dat na 

specializovaném pracovišti například servisního oddělení nebo technického controllingu. 
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3. Vizualizace procesu výroby polygrafických zařízení 

V oddělení rotačního tisku firmy Moraviapress a.s. v Břeclavi byla implementace 

automatického sběru dat provedena již v roce 2006 a systém se po prvotních zkušenostech 

na pěti největších strojích rozrostl v dalších letech i na stroje v ostatních odděleních, čímž byl 

pokryt téměř celý proces výroby v tomto polygrafickém podniku. Na obrázcích obr. 31 a obr. 

32 jsou pro představu znázorněny, na webových stránkách výrobců dostupné, grafické 

vizualizace linek lišících se jen v detailech od linek instalovaných v Moraviapress a.s.  

 

Obr. 31 Vizualizace linky KBA Compacta C618 instalované v provozu Moraviapress a.s. 

Zdroj: [6] 

 

Obr. 32 Vizualizace linky GOSS M600 – novější generace linek Heidelberg M600 instalovaných v provozu 

Moraviapress a.s. 

Zdroj: [7] 
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Jako dodavatel nejvhodnějšího systému vizualizace byla zvolena firma Electronics For 

Imaging, Inc. se sídlem v USA. Tato firma dodává specializovaná SW a HW řešení ERP 

systémů především pro polygrafický průmysl. Z celkové nabídky sortimentu jednotlivých 

modulů aplikace byly vybrány moduly pro online sběr dat přímo u strojního zařízení 

AutoCount 3000 (dále jen AC) a PaperMonitor (dále je PM) určený pro online sběr dat o 

spotřebě papíru, který tvoří více než 60% nákladů na přímou spotřebu materiálu v tomto 

průmyslu a systém online vizualizace dat PlantVista a WebStock Inventory, který je součástí 

ERP systému LogicSQL.  

3.1. Technické prvky systému  

� Indukční snímač úhlového pohybu [17] 

Vzhledem k velmi prašnému prostředí jak je zřetelné na obr. 4 byl zvolen indukční 

snímač otáček. Zjednodušený princip indukčního snímače pro měření úhlového pohybu 

je na obr. 3. 

Tento indukční snímač pro měřící signál chodu stroje byl umístěn tak, aby chod byl 

zaznamenán pouze při průchodu papíru strojem a nikoliv při prázdném chodu, který 

může nastat při údržbě nebo přípravě stroje na další zakázku. Vhodným umístněním se 

u starších strojů stalo výstupní zařízení produkce tzv. skládací zařízení. Poměr impulsů k 

otáčce hřídele byl například v případě strojů Heidelberg M600 10:1. U nových zařízení 

jako KBA Compacta C618 již bylo možno použít stávajících interních elektronických 

výstupů a přivést signál do DMI-kitu přes optron přímo z eletronické rozvodny stroje; 

 

� = −�� .
��

�	
  [V] (7) 

 

u = napětí [V] 

t = čas [s] 

ω = úhlová rychlost [rad.s
-1

] 

Φ = magnetický tok [Wb] 

Nz = počet závitů na cívce 

 

 

Obr. 3 Princip funkce indukčního snímače  
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Obr. 4 Indukční snímač (vlevo) a bezpečnostní mechanický koncový spínač v prašném prostředí  

 

�  optron (optocoupler)  - [4] optoelektronický člen na obr. 5, který převádí napěťové 

signály mezi dvěma galvanicky oddělenými obvody o různých hodnotách na vstupu a 

výstupu pomocí optického impulsu. Ten emituje LED dioda a zachycován je 

fototranzistorem. Je možno přenášet datový i analogový signál (stejnosměrný i 

střídavý). 

 

Obr. 5 Schéma optronu 

 

Nejčastěji se používá napětí 24VDC [5]. Pro toto napětí je dostupný jak široký 

sortiment snímačů (vybírá se podle připojení na NPN nebo PNP, mechanického 

provedení, citlivosti na detekovaný předmět), tak optočlenů. Toto napětí je navíc 

bezpečné, takže při mechanickém poškození, nemůže dojít k úrazu elektrickým 

proudem; 
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� průmyslová PC s nainstalovanou aplikací AC a lokální relační databází FirebirdSQL na 

obr. 6; 

� Microsoft SQL 2008 server MIS, kam jsou ukládána data z lokálních databází  a mimo 

jiné zajišťuje provoz aplikace pro vizualizaci stavu průmyslových systémů; 

Obr. 6 Vizualizace implementace systému AutoCount 3000 dodavatele  EFI 

Zdroj: [12] 

 

� speciální nájezdové podlahové váhy pro vážení zmetkové produkce a odpadu 

vybavené tenzometry HBM H35-1K 20760 na obr. 7, jejichž hermeticky uzavřené 

pouzdro z masívní nerezové oceli umožňuje použití v prašném i jinak znečištěném 

prostředí. V každé váze jsou umístěny čtyři, po jednom v každém rohu vážné plochy. 

O jejich spolehlivosti svědčí fakt, že za více než 6 let provozu nebyl měněn ani jeden 

z celkového počtu 36 instalovaných v provozu; 

Obr. 7 Tenzometr HBM H35-1K 20760 
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� HW/SW rozhraní  převádějící signál tenzometrů vah na bitovou informaci neboli 

Scale Interface Board (dále jen SIB) na obr. 8; 

Obr. 8 Scale Interface Board (SIB) 

� HW/SW rozhraní  pro zdrojové systémy dat, které převádí napěťový signál z 

optronu na požadovaný impuls zpracovatelný aplikací AutoCount (Direct Machine 

Interface) na obr. 9. 

Obr. 9 Direct Machine Interface (DMI) 
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3.2. Popis funkce systému on-line sběru dat 

3.2.1. Rozhraní DMI 

Aplikace AutoCount instalovaná na počítači umístěném u výrobní linky komunikuje po 

síti s DMI kitem. Ten umožňuje sběr signálu z více strojů a jejich distribuci k několika lokálním 

aplikacím AC. Aplikace AC totiž ukládá v lokálních registrech operačního systému informaci o 

IP adrese DMI kitu a pozici vstupního signálu stroje v něm. Každý jednotkový signál pak 

vyhodnotí jako výrobek, v aktuálním čase zaznamenaný jako brutto produkce. 

3.2.2. Vážení odpadu 

Aby bylo možno zjistit skutečné množství netto produktů a tím získat informace o 

zmetkovitosti bylo nutno implementovat další součást systému a to podlahovou 

průmyslovou váhu a komunikační SIB. Do koše umístněného na váhu na obr. 10 je pak 

během produkce průběžně tak, jak vzniká vhazována zmetkovitá produkce, v polygrafii 

nazývaná makulaturou. Systém po zadání údajů o produkovaném výrobku, jehož součástí je i 

gramáž a rozměry papíru ukládá vypočtenou informaci o jednotkové hmotnosti vyrobeného 

produktu. Hmotnost vhozené makulatury pak převede na kusy a ty odečte od brutto 

produkce. Tento rozdíl dělený brutto počtem výrobků je pak definován jako procento 

makulatury. 

Obr. 10 Koš na odpad na váze 
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3.2.3. Sběr dat o stavu stroje 

Hlavní funkce aplikace je průběžná evidence stavů strojů. Po zadání údajů o 

zpracovávaném výrobku do aplikace AC na počítači instalovaném u stroje započne systém 

automaticky evidovat stav jako přípravu. Po dosažení definované rychlosti stroje a 

nastaveného množství netto výrobků přejde do stavu produkce. Jakmile je dosaženo 

požadovaného množství netto výrobků a je zastaven stroj systém přejde do stavu ukončení 

výroby. Ostatní stavy mezi těmito automatickými operacemi, kdy systém nemá signál o 

chodu stroje, systém eviduje jako zastavení s požadavkem zadání důvodu zastavení na 

operátora. Lidský faktor tak ovlivňuje údaje pouze v oblasti zařazení neproduktivního času a 

nikoliv intervalu, který tak vždy odpovídá skutečnosti. Také údaje o době výroby, přípravě a 

zmetkovitosti jsou sbírány automaticky a tedy bez vlivu obsluhy. 

 

3.2.4. Spotřeba materiálu 

Spotřeba materiálu je evidována aplikací Paper Monitor. Tento systém na rozdíl od AC 

pracuje i s papírem, který neprošel strojem. Potřebuje tedy signál stejného charakteru, ale z 

části stroje zvané odvíječ rolí papíru na obr. 11 a obr. 12. V rotačním stroji je role papíru 

nasazena na hřídel odvíječe, která umožňuje instalaci indukčního snímače úhlového pohybu. 

V případě novějšího stroje KBA Compacta C618 bylo možno signál připojit přímo z rozvaděče 

zařízení na obr. 13. 

Obr. 11 Odvíječ papíru stroje Heidelberg Harris M1000 
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Do systému PM jsou pak načteny data rolí z databáze aplikace skladového hospodářství 

Web Stock Inventory, kde jsou uloženy pod identifikačním číslem výrobce papíru a k dispozici 

jsou také informace o hmotnosti, gramáži a šířce role. Tyto údaje jsou načteny do lokální 

databáze aplikace z čárového kódu výrobce papíru při přijetí rolí na sklad. V kombinaci 

s obvodem tiskového válce každého stroje pak aplikace vypočte hmotnost spotřebovaného 

papíru na jednotlivou otáčku. Vynásobením celkovými otáčkami stroje dostáváme informaci 

o spotřebované hmotnosti papíru. 

Obr. 12 Odvíječ papíru stroje KBA Compacta C618 a připojení signálu v rozvaděči na obr. 13 

 

Případný odpad vzniklý manipulací s rolí je vhazován na určenou váhu a z aktuálně 

spotřebovávané role pak automaticky přičten jako hmotnost odpadu, která není zpracována 

ve stroji ke spotřebě. 

 

3.2.5. Ukládání dat – databázové prostředí 

Informace jsou ukládány do lokálních databází průmyslových PC a v pravidelných 

intervalech po ověření dostupnosti centrálního serveru odesílány do systémové databáze 

pomocí databázového konektoru AC3 Net Daemon. Při výpadku serverové služby nebo sítě 

může lokální databáze ukládat data až 72 hodin do okamžiku obnovení normálního provozu. 
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3.3. Uživatelské nastavení systému vizualizace 

3.3.1. Grafické rozhraní vizualizace 

Aplikace Plant Vista, která je součástí ERP systému přistupuje do centrální databáze. 

Informace o stavu strojů jsou pak graficky znázorněny ve čtyřech základních barvách ne 

náhodou v barvách semaforu, kdy žlutá je příprava, zelená produkce, červená zastavení a 

bílá resp. bezbarvá je neproduktivní čas, kdy není zpracovávána zakázka. 

Grafické rozhraní aplikace umožňuje dvojí zobrazení a to tabulkové na obr. 14, kde je 

možno vidět více detailů nebo v podobě ikon strojů na obr. 15, které informují pouze o 

okamžitém stavu výrobních linek. K aktualizaci údajů dochází v obou případech každých 5 

vteřin. 

Obr. 14 Plant Vista – tabulkové zobrazení 

Obr. 15 Plant Vista – zobrazení ikon 
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3.3.2. Koncový uživatel 

Grafické rozhraní vizualizace výroby lze lokálně instalovat na PC koncových uživatelů. 

V tomto případě bylo přistoupeno také k instalaci vizualizačního rozhraní na průmyslových 

PC u strojů, aby i operátoři měli přehled o produkci a výkonech na ostatních linkách. Bylo tak 

dosaženo transparentnosti evidovaných údajů a také zdravé konkurence mezi osádkami 

strojů.  

 

3.4. Konzistence použitých údajů 

Zadávané kódy zastavení stroje jsou přesně evidovány v časových intervalech, kdy 

nastaly. Tedy kdy a jak dlouho incident trval. Samotnou příčinu zastavení pak zadává 

operátor. Konzistence dat je zde dosaženo možností výběru pouze z předdefinovaných kódů. 

Přesto byla zpočátku nutná neustálá kontrola zadávaných kódů, která velmi vytěžovala přímé 

nadřízené operátorů. Bylo však v jejich zájmu, aby údaje zobrazované jim na vizualizačním 

panelu byly v pořádku. V průběhu času pak došlo k vytvoření rutiny jak ze strany operátorů 

tak i vedoucích pracovníků a sbíraná data jsou velmi přesná, vysoce objektivní a tím dobře 

vyhodnotitelná. Všech 288 možných kódů je zařazeno do kategorií následovně: 

0 Příprava 

1 Produkce 

3 CTP prostoje 

4 Interní prostoje 

5 Poruchy 

6 Trhy ostatní 

7 Trhy papíru 

8 Údržba strojů 

9 Zákazník 

10 Nečinný 

99 Volná kapacita 

Z údajů skupiny 5 Poruchy byl proveden výpočet spolehlivostních ukazatelů. 
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3.5. Tok materiálu 

Vzhledem k tomu, že tok materiálu je evidován tak, že příjem papíru probíhá pomocí 

skenování čárových kódů nalepených na jednotlivých rolích ještě před fyzickým složením 

dodávky na sklad a informace o započetí spotřeby je uložena do databáze již v okamžiku 

skutečného vložení materiálu do stroje, je možné v tomto případě proces označit jako 

jednoduchou vizualizaci materiálového toku bez grafického zobrazování. Na obr. 16 je vidět 

zobrazení údajů o typu papíru, jeho stavu ve stroji a okamžitém spotřebovaném a zbytkovém 

množství z role papíru. Lze tak v průběhu výroby velmi rychle reagovat na případnou 

očekávanou nadspotřebu či identifikovat problémy s kvalitou materiálu apod. indikované 

například zvýšenou četností zastavení, sníženou rychlostí stroje nebo prodlouženou dobou 

přípravy. 

Obr. 16  Paper Monitor 
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4. Výpočet spolehlivostních ukazatelů 

4.1. Zařazení průmyslových systémů  

Nejdůležitější průmyslové systémy v rotační ofsetové tiskárně jsou rotační tiskové stroje. 

Jedná se o velmi složitá a co do plochy až 500 m2 zabírající zařízení. Z pohledu spolehlivosti 

se jedná o obnovované objekty s užitnou dobou deset až patnáct let. Nezřídka jsou však tato 

zařízení v provozu i déle. Rychlost produkce se obecně pohybuje mezi 40 až 80 tisíci archy za 

hodinu. Objem se liší podle šířky dráhy potištěného papíru od 16 stran formátu „A4“ na 

obrat až po 96 stran u největších instalovaných strojů. Jedná se tedy o vysokorychlostní 

výrobu. 

Obr. 17 Výrobní linka Heidelberg Harris M1000   (vyrobena 1996) 16 stran na obrat 

 

Obr. 18 Výrobní linka König & Bauer KBA Compacta C618 (vyrobena 2006) 48 stran na obrat 
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Na obr. 17 a obr. 18 jsou zobrazena zařízení, jejichž spolehlivostní ukazatele budou 

srovnány z hlediska stáří a způsobu jejich pořízení. 

 

4.2. Výběr spolehlivostních ukazatelů  

Spolehlivost je obvykle vyjadřována pomocí bezporuchovosti, tj. schopnosti zařízení plnit 

požadovanou funkci po stanovenou dobu t za stanovených podmínek bez poruchy [14]. Po 

analýze sbíraných dat byly jako možné a z pohledu řízení významné spolehlivostní ukazatele 

vybrány tyto: 

 

� Intenzita poruch λλλλ 

V zařízení je výsledná intenzita poruch součtem intenzit poruch jednotlivých částí. 

Intenzita poruch λλλλ((((t)))) v intervalu <0,t>  byla stanovena jako počet poruch r systému 

v intervalu (t) děleno kumulovanou provozní dobou T v intervalu (t) 


(�) = 	
�(	)

�(	)
[ℎ����]; 

 

          

� Intenzita obnov provozuschopnosti µµµµ 

Výsledná intenzita obnov provozuschopnosti µµµµ((((t) ) ) ) v intervalu <0,t>  byla definována 

jako počet poruch systému r v intervalu (t) děleno kumulovanou dobou obnov 

provozuschopnosti Tr v intervalu (t) 

�(�) = 	
�(	)

��(	)
[ℎ����]; 

 

 

� Střední doba obnovení provozuschopnosti T0 

Výsledná střední doba obnovení provozuschopnosti T0(t) v intervalu <0,t> byla 

vypočtena jako kumulovaná doba obnov provozuschopnosti Tr děleno jejich počtem 

v intervalu (t) a násobeno 60 [min] 

��(�) = 60.
��(	)

�(	)
[�� ]; 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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� Střední doba bezporuchového provozu Ts 

Kumulovaná provozní doba T(t) dělená počtem poruch r(t) je definována jako střední 

doba bezporuchového provozu Ts(t) v intervalu <0,t> 

�!(�) = 	
�(	)

�(	)
[ℎ��]; 

 

� Součinitel pohotovosti Kp 

Pravděpodobnost, že systém v určitém časovém okamžiku, kdy je po něm 

požadována provozuschopnost bude v pohotovosti k činnosti se nazývá součinitel 

pohotovosti. Tento ukazatel zahrnuje bezporuchovost a opravitelnost systému. 

Součinitel pohotovosti Kp(t) v intervalu <0,t> je roven podílu kumulativní doby 

bezporuchového provozu k jejímu součtu s kumulativní dobou obnovy nebo podílu 

intenzity obnov k součtu intenzity obnov a intenzity poruch  

"#(�) = 	
$(	)

$(	)%&(	)
[%]; 

 

� Pravděpodobnost poruchy F 

Pravděpodobnost F(t) vyjadřující, že v intervalu <0,t> nastane porucha systému byla 

vypočtena podle vzorce 

((�) = 	1 − *�&(	)[%]. 

4.3. Plánovaná a neplánovaná údržba 

Jako doplňující ukazatel bylo možno z údajů v databázi znázornit podíl plánovaných a 

neplánovaných údržeb a servisních zásahů vedených jako údržby. Ze všech položek 

uváděných jako činnosti údržby byla vyčleněna pouze plánovaná údržba na jedné straně a 

veškeré ostatní zásahy jako neplánovaná údržba na straně druhé. Výsledky byly vizualizovány 

formou kontingenčního grafu v aplikaci MS Excel. 

 

Statistika vývoje plánovaných a neplánovaných údržeb je znázorněna na následujících 

grafech. Na obr. 19 je znázorněn podíl doby plánované a neplánované údržby u nově 

pořízené linky Compacta C618 a repasované Heidelberg Harris M1000 od doby pořízení. Na 

všech zařízeních lze pozorovat tendenci zvyšování podílu plánovaných údržeb na úkor 

neplánovaných zásahů během výroby. Tento pozitivní vývoj lze pozorovat také na 

meziročních tendencích spolehlivostních ukazatelů v kapitole 4.4. 

(4) 

(5) 

(6) 
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 Obr. 19 Srovnání poměru plánovaných a neplánovaných údržeb linek KBA Compacta C618 a Heidelberg 

Harris M1000 

 

Na obr. 20 jsou pro změnu srovnány dvě totožné výrobní linky Heidelberg M600 

pořízené v letech 1999 až 2000. Data jsou sbírána od roku 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Srovnání poměru plánovaných a neplánovaných údržeb linek Heidelberg M600 1 a 2 
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4.4. Výpočet spolehlivostních ukazatelů a grafické zobrazení   

V první fázi byl proveden manuální výpočet v tabulce MS Excel. Výpočty ukazatelů z této 

tabulky na tab. 1 byly následně použity pro kontrolu výsledků SQL procedury, která bude 

v další fázi provádět totožný výpočet přímo nad databází SQL serveru. 

 

Tab. 1 Výpočet  spolehlivostních ukazatelů 

 

Ukazatele týkajícící se poruch a pravděpodobnosti jejich odstranění do 30 minut 

nakonec nebyly v praktické aplikaci vizualizace spolehlivosti použity. V další fázi projektu 

však budou v podniku Moraviapress sledovány i tyto zajímavé statistické údaje. 
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Pro lepší přehled a možnost srovnání byly vždy v jednom grafu každého ukazatele 

znázorněny všechny čtyři linky. 

V grafu „Intenzita poruch“ na obr. 22 je znatelný pokles intenzity mezi lety 2011 a 2012 

a pokračující v aktuálním roce 2013. Tento pokles odpovídá změnám v řízení procesu výroby 

a údržby. Byl nasazen nový systém evidence a plánování poruch a údržeb.  

Obr. 22 Grafické znázornění ukazatele intenzity poruch 

 

Klesající intenzita obnov provozuschopnosti na obr. 23 se projevila v roce 2011 u všech 

čtyř linek. U linky Heidelberg M1000B, kde do roku 2011 byla tendence výrazně stoupající a 

opravy tohoto zařízení se v tomto období projevovaly výrazným zvýšením nákladů.  Bylo 

rozhodnuto, že od roku 2012 nebude dále provozována část zařízení a linka bude produkovat 

sice plnou rychlostí, ale s poloviční kapacitou. Odstavená část již není udržována a část linky, 

která v provozu zůstala, není tak náročná na údržbu. To se projevilo žádoucím poklesem 

tohoto ukazatele. Vzhledem k situaci na trhu s tiskovinami v následujících letech se snížení 

kapacity ukázalo jako správné a strategické rozhodnutí. 

Obr. 23 Grafické znázornění ukazatele intenzity obnov provozuschopnosti 
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Střední doba obnovení provozuschopnosti na obr. 24 vykazuje mírně rostoucí tendenci. 

Po analýze údajů lze vyvodit závěr, že lepším plánováním a prováděním údržeb jsou 

potencionální, drobné a rychleji odstranitelné závady odstraněny již v procesu plánované 

údržby. Obnovit provozuschopnost při hůře odhalitelných poruchách složitých subsystémů 

pak trvá déle.  

Obr. 24 Grafické znázornění ukazatele střední doby obnovení provozuschopnosti 

 

 

 

 

Přestože průměrná výše nákladu již od roku 2008 na všech linkách neustále klesá a 

podobný vývoj byl vzhledem k produkci očekáván i u tohoto ukazatele nebyla tato predikce 

naplněna. Pozitivní tendence prodloužení střední doby bezporuchového provozu na obr. 25 

se projevila i zde.  

Obr. 25 Grafické znázornění ukazatele střední doby bezporuchového provozu 
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S tím jak klesají oba ukazatele intenzity poruch a obnov lze pozorovat i mírně stoupající 

hodnoty součinitele pohotovosti u linek KBA Compacta C618 a Heidelberg Harris M1000B B 

na obr. 25. Vzhledem ke složitosti zařízení KBA Compacta C618 a zastaralé technologii 

repasovaného stroje Heidelberg Harris M1000B bylo v minulých dvou letech řízení výroby a 

servisu velmi intenzivní a oba stroje se tak přiblížily ke standardním hodnotám, které vykazují 

linky Heidelberg M600 1 a 2 

Obr. 25 Grafické znázornění ukazatele součinitele provozuschopnosti 

 

 

 

S klesající intenzitou poruch klesá také ukazatel pravděpodobnosti poruchy na obr. 26, 

který za první kvartál roku 2013 osciluje kolem hodnoty 10% u všech čtyř linek. 

Obr. 26 Grafické znázornění ukazatele pravděpodobnosti poruchy 
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4.5. SQL procedura provádějící výpočet ukazatelů   

Za účelem vypočtení ukazatelů z aktuálních dat uložených na SQL serveru byla vytvořena 

procedura v jazyce MS SQL. Aplikace MS Excel sice umožňuje připojení k serveru SQL a 

spuštění SQL dotazu, nicméně zpracování dotazu či procedury přímo serverem je většinou 

rychlejší než při použití lokálních systémových prostředků na počítači uživatele. Procedura 

byla zpracována následovně: 

 

USE [LogicMpress] 

GO 

/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[reliability_indices]    Script Date: 03/01/2013 11:12:48 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  Tomáš Barcůch 

-- Create date:  2013-03-01 

-- Description: Visualisation of reliability 

 

-- u = intenzita obnov provozuschopnosti  

-- '^' = intenzita poruch 

-- To = střední doba obnovení provozuschopnosti 

-- Ts = střední doba bezporuchového provozu 

-- Kp = součinitel pohotovosti 

-- Ft = pravděpodobnost poruchy 

-- ============================================= 

 

CREATE PROCEDURE [dbo].[reliability_indices] AS BEGIN 

 

Select 

DATEPART(yyyy, MC.StartDate) as Rok, 

DN.DeptName as Stroj, 

sum (MC.ElapsedHours) as 'Kumulovaná provozní doba T(t)', 

sum (case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then MC.ElapsedHours else 0 end) as 'Kumulovaná doba poruch Tr(t)', 

sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end) as 'Počet poruch r(t)', 

sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 and mc.ElapsedHours > 0.5 then MC.ElapsedHours else 0 end) as 'Doba r(t) < 0.5 hodiny', 

sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 and mc.ElapsedHours < 0.5 then 1 else 0 end) as 'Počet r(t) < 0.5 hodiny', 

case when sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)> 0 then 

100*cast (sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 and mc.ElapsedHours < 0.5 then 1 else 0 end) as float) / 

sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end) else 0 end as '% r(t) < 0.5 hodiny', 

sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then MC.ElapsedHours else 0 end)  as 'u ', 

1/(sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then MC.ElapsedHours else 0 end))*60  

as 'To [min]', 

sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (MC.ElapsedHours) as '^', 

1/(sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (MC.ElapsedHours)) as 'Ts (hod)', 

(sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then MC.ElapsedHours else 0 end) )/ 

((sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then MC.ElapsedHours else 0 end)+ 

sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (MC.ElapsedHours))) as 'Kp', 

  -1 -(CONVERT(float,-EXP(-1*(sum(case when OPS.OpCodeGroupID = 5 then 1 else 0 end)/sum (MC.ElapsedHours))))) as 'F(t)' 

from dbo.machinecards MC 

left outer join dbo.Equipment EQ on MC.ConfigurationN = EQ.Equipnumber 

left outer join dbo.WIPSummaryNs WIP on EQ.WIPSummaryN = WIP.WIPSummaryN 

left outer join dbo.DeptNames DN on MC.Press = DN.DeptNo 

left outer join dbo.OperationCodes OP on MC.OperationCode = OP.OperationCode 

left outer join dbo.tblOpCodeSpecification OPS on OP.OperationCode = OPS.OpCode 

left outer join dbo.tblComponents COMP on OPS.ComponentID = COMP.ComponentID 

where DN.DeptNo in (504,505,507,508) and MC.StartDate between '2006-01-01' and '2013-12-31' and OpCode not in (90,93) 

group by DN.DeptNo, DN.DeptName, DATEPART(yyyy, MC.StartDate) 

order by DN.DeptNo, DATEPART(yyyy, MC.StartDate)  

 

END 
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5. Praktické využití výsledků 

5.1. Rozhraní ODBC pro MS Excel 

Pro zpřístupnění údajů uživatelům a tedy vizualizaci spolehlivostních ukazatelů bylo 

využito stávajícího systémového nastavení ODBC. ODBC je implementací normy ISO/IEC 

9075-3 Informační technologie – Databázové jazyky – SQL – Část 3: Rozhraní úrovně volání 

(SQL/CLI).   

Ovladač, který byl použit, využívá systém AutoCount a konektor je tedy u všech uživatelů 

nastaven jako systémový. Použití ovladače ODBC technologie neboli Open Database 

Connectivity je vhodným způsobem jak importovat data z SQL serveru do tabulkové aplikace 

MS Excel.  Nastavení ovladače lze provést ve správci zdrojů dat ODBC na obr. 27 a připojit se 

je možno přímo v tabulce MS Excel, kde je nutné pomocí zdroje vybrat databázový objekt, ze 

kterého budou data čerpána (obr. 28).  

Obr. 27 Nastavení ovladače ODBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Nastavení připojení pomocí ovladače ODBC 
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5.2. Vizualizace a grafické zobrazení v praxi 

Data z SQL dotazu byla načtena do tabulky MS Excel ve formě kontingenčního grafu. 

Práce s filtry a souhrny ve zdrojové kontingeční tabulce není uživateli přiliš vítána a znalost 

práce s těmito objekty nelze ani od všech uživatelů na různých úrovních znalostí práce 

s aplikacemi kancelářských balíčků vyžadovat. Bylo proto přistoupeno k uživatelsky 

přívětivější verzi na obr. 29 a 30. Funcionality kontingenční tabulky byly přiřazeny obvyklým 

ovládacím prvkům jako jsou tlačítka, zaškrtávací a přepínací políčka.  

 

 

Obr. 30 Ukázka z aplikace pro vizualizaci spolehlivosti technických systémů v MS Excel 2010 lokalizovaná 

do německého jazyka 

 

Aktuální data z SQL serveru lze stáhnout stisknutím tlačítka „Aktualizovat data“. 

Přepínacími políčky lze volit, který ukazatel bude vypočten a graficky zobrazen. Pomocí 

zaškrtávacích políček s názvy strojů lze filtrovat, která zařízení budou zobrazena. Po případě 

ke křivkám zobrazit i hodnoty. Aplikace byla lokalizována i do německého jazyka na obr. 30 

pro zahraniční management. 
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5.3. Predikce údržby 

Jako mezní a kritická hodnota byly určeny hodnoty pravděpodobnosti poruchy 10% jako 

optimální mez a 15% jako kritická mez na obr. 29. Jakmile se ukazatel pravděpodobnosti 

poruchy přiblíží, respektive překročí hodnotu 15%, bude přikročeno k naplánování komplexní 

údržby nebo provedení servisního zásahu specializované externí firmy. K těmto hodnotám 

bylo přistoupeno na základě vyhodnocení vývoje ukazatelů produktivity a konsenzu 

technického a servisního oddělení. Tím byl zaveden systém se zabezpečením požadované 

spolehlivosti. 

 

 

Obr. 29 Ukázka z aplikace pro vizualizaci spolehlivosti technických systémů v MS Excel 2010 

 

5.4. Publikace na firemním intranetu 

V případě funkčního firemního intranetu lze informace získané sběrem dat publikovat 

jednoduchým uložením na intranetové stránky a rozšířit tak řady uživatelů, kteří budou mít 

snadný přístup. Předpokladem je vybavení pracovišť výpočetní technikou. Protože v tomto 

případě již byla pro sběr dat počítačová technika pořízena, bylo v rámci jejího využití 

přistoupeno také k instalaci a nastavení přístupů do firemního intranetu na jednotlivých 
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pracovištích a zpočátku zde byly zveřejňovány výstupy ze systému ve formě grafických 

znázornění či KPI. 

 Později byla interně vyvinuta doplňující .NET aplikace umožňující jednoduchým 

způsobem vyvolat sestavy či grafy zpracované podle požadavků jednotlivých oddělení. 

Zpracování probíhá v aplikaci SAP Crystal Reports [13] Tato aplikace umožňuje vytváření 

reportů nad platformou SQL opět s možností použití stávajících ODBC ovladačů. Pro jejich 

spouštění v uvedené SW nástavbě postačila lokální instalace SAP Crystal Reports Runtime na 

všech stanicích. Tímto způsobem si může každý, kdo má nastavena patřičná oprávnění 

zobrazit informace o nejdůležitějších ukazatelích, průběhu výroby, zmetkovitosti, celkovém 

množství zpracovaných výrobků, stavu skladu materiálů a mnoho dalších. 
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6. Závěr 

Vizualizace průmyslových systémů a výrobních procesů je jednoznačně pozitivním 

krokem ve využití moderních informačních technologií a počítačové techniky ve 

všech  výrobních odvětvích. Přispívá ke zvýšení produktivity, lepšímu řízení údržby, odpadá 

několikanásobné pořizování záznamů. Zvyšuje se flexibilita výroby a usnadňuje rozhodování 

na všech úrovních řízení.  

Při práci na projektu vizualizace spolehlivostních ukazatelů nebylo snadné předpovědět 

výsledky, které budou vygenerovány. V tomto průmyslu totiž neexistují obdobnými tématy 

se zabývající praktické studie ani literatura a chybí tak možnost srovnání či definice 

standardních hodnot. Informace dodavatelů výrobních linek sestávají povětšinou 

z předpokládaných a doporučených hodnot a zpětná vazba z reálných podmínek v 

provozech, především u starších zařízení zcela chybí.   

Ukázalo se, že i velmi zastaralé zařízení může být provozováno s uspokojivou 

spolehlivostí a produktivitou, pokud je na něm náležitě prováděna údržba a naopak 

zanedbávaná nová technologie může velmi rychle přejít do stavu nerentabilního provozu 

nebo velmi nákladně odstranitelného stavu náhlé poruchy.  

Již při první prezentaci výsledků bylo diskutováno o významu jednotlivých ukazatelů, 

především o pravděpodobnosti poruchy. Protože nebylo a zatím není pevně určeno, jakých 

hodnot tohoto ukazatele by rotační stroje měly dosahovat, bylo provedeno srovnání 

momentálně dosahovaných známých ukazatelů. Například průměrná dosahovaná maximální 

rychlost, podíl doby provozu k celkové době hodin za období apod. Vzhledem 

k uspokojivému vývoji těchto ukazatelů a jejich srovnáním s hodnotami minulých let byly 

meze pro dosahovanou pravděpodobnost poruchy na další tři měsíce stanoveny tak, jak bylo 

uvedeno výše. Po třech měsících a i během nich budou tyto hodnoty a jejich vývoj sledován a 

poté znovu přehodnocen. Meze pak budou stanoveny pro další období. Cílem je zúžení 

intervalu z rozmezí 5% na 3% a  celkové snížení pravděpodobnosti poruchy pod 10% do 

konce roku 2013.  

Bylo zjištěno, že i na základě dlouhodobé empirické zkušenosti lze provést vcelku přesné 

odhady výsledků, kdy byl odhad součinitele pohotovosti 90% ve skutečnosti jen o několik 

procent nižší než dosahované hodnoty. Provedené výpočty pak odhalily, že strategická 

rozhodnutí a změny v řízení v letech 2011 a 2012 se na ukazatelích projevily velmi výraznou 

pozitivní tendencí.  
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Zřetelné tendence a odchylky bylo možno uspokojivě a v logických souvislostech 

vysvětlit. Stejně jako nárůst nákladů na údržbu a nákup náhradních dílů. Takový vývoj není 

pro technického manažera snadné obhájit, zvláště pokud chybí jasné ukazatele, které by 

přehledně ukázaly, že vynaložené prostředky plní svůj účel. Vizualizace spolehlivostních 

ukazatelů je takovým nástrojem.  

Vzhledem k nerovnoměrnému vytížení výrobních kapacit z důvodu sezónnosti trhu, 

náklady na údržbu citelně zasahují do hospodářského výsledku případně cashflow podniku. 

Důvodem je, že větší servisní zásahy na odstavených strojích lze provádět jen v době, kdy je 

méně zakázek. Méně zakázek však znamená menší příjem a tím pádem i méně prostředků 

(nejen) pro servis. Řešením by bylo založení fondu na opravy strojů, který by byl plněn 

v době, kdy není možno údržby provádět. V případě významného vlivu nákladů na údržby  na 

hospodářský výsledek je nutno zajistit aby údržby resp. náklady na ně byly plánovány. Potom 

je možno provést časové rozlišení těchto nákladů a očistit tak hospodářský výsledek v rámci 

účetních období. Vizualizace spolehlivostních ukazatelů takovou predikci údržby umožňuje. 

Hlavní cíl, který byl tomuto projektu stanoven a to vhodným způsobem aplikovat 

vizualizaci spolehlivostních ukazatelů do praxe byl v podstatě splněn tím, že v situaci, kdy 

management podniku uvažoval o snížení budoucích nákladů na údržbu výrobních linek, byly 

ukazatele spolehlivosti a jejich vývoj od roku 2006 prakticky jediným objektivním 

argumentem proč tak neučinit. Výsledkem je, že objem plánovaných nákladů i servisních 

zásahů byl zachován v původně plánované výši. 
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Seznam zkratek 

.NET Dot Net  

2D 2 – Dimensional 
 

dvourozměrný 

3D 3 – Dimensional třírozměrný 

AC Auto Count ®  

CPM Corporate Performance Management  celopodnikové řízení výkonnosti 

DMI  Direct Machine Interface přímé rozhraní stroje 

ERP Enterprise Resource Planning plánování podnikových zdrojů 

GDI Graphics Device Interface grafické rozhraní zařízení 

HW Hardware  

IEC International Electrotechnical Commission  

ISO International Organization for Standardization  

KPI Key Performance Indicator klíčový ukazatel výkonu 

LCD Liquid-Crystal Display obrazovka z tekutých krystalů 

LED Light-Emitting Diode dioda emitující světlo 

MIS Management Information System  manažerský informační systém 

MS MicroSoft ®  

ODBC  Open Database Connectivity  otevřené databázové rozhraní 

PC Personal Computer osobní počítač 

PM Paper Monitor ®  

RDP Remote Desktop Protokol protokol vzdáleného přístupu 

SIB Scale Interface Board rozhraní váhy 

SQL Structured Query Language  strukturovaný dotazovací jazyk 

SW Software  

 


