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ABSTRAKT 

NOVÁKOVÁ Eliška: Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu. 

 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním získaných dat z vybraných výrobních 

zařízení. Teoretická část je zaměřená na řízení výroby, popis informačních výrobních systémů 

a definování metod pro vyhodnocování efektivnosti strojů. Praktická část popisuje současný 

stav vybraných výrobních úseků a výstupy ze dvou porovnávaných systémů. Následuje výpočet 

ukazatelů OEE, zhodnocení jednotlivých pracovišť a návrhy pro zlepšení. 

 Klíčová slova: efektivnost, OEE, výrobní informační systémy, sledování činnosti strojů 

ABSTRACT 

NOVÁKOVÁ Eliška: The Efficiency of Machines Evaluation for Production Task Ensuring. 

 

The diploma thesis deals with evaluation of obtained data from selected production 

equipment. The theoretical part is focused on production management, description of 

information production systems and defining methods for evaluation of machine efficiency. 

The practical part describes the current situation of selected productive sections and outputs 

from two compared systems. Next step is the calculation of OEE indicators, evaluation of 

individual workplaces and suggestions for improvement. 

Keywords: efficiency, OEE, manufacturing information systems, machine activity 

monitoring 
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ÚVOD  

V současném vysoce konkurenčním prostředí musí firmy neustále zlepšovat, zkvalitňovat 

a zrychlovat své výrobní aktivity, aby udržely, popřípadě zvýšily svoji pozici na trhu. Investují 

tak do různých prostředků, které napomáhají k zefektivnění výrobních procesů. Sledují 

současné problémy ve výrobě, analyzují je a snaží se je odstraňovat nebo eliminovat. Tím si 

zajišťují svoji konkurenceschopnost, co se týče rychlosti výroby, kvality a ceny svých výrobků, 

čímž zvyšují celkovou produktivitu. 

Ke zvyšování efektivity postupně přispívá i trend automatizace a tzv. Průmysl 4.0. Téma 

čtvrté průmyslové revoluce zahrnuje především rozšíření internetu, inteligentních systémů 

a zpracování technologických dat z procesu výroby. Vznikají také moderní automatické řídící 

systémy, které nejsou závislé na lidské činnosti.  

Diplomová práce je zpracovávána ve spolupráci s firmou Siemens s. r. o., odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice, která se zabývá výrobou elektromotorů. První část této práce je 

věnována teoretickému popisu výrobního řízení, vybraným informačním výrobním systémům 

a v neposlední řadě definicím metod pro vyhodnocování účinnosti strojních zařízení.  

Druhá část obsahuje charakteristiku zvolené firmy, její historii, organizační strukturu 

podniku, výrobní proces či vize firmy. Následuje souhrn využívaných informačních systémů 

v podniku, popis současného stavu vybraných výrobních úseků, porovnání výstupů 

z jednotlivých systémů u tří strojů a výpočet ukazatelů celkové efektivnosti zařízení.  

Poslední část se zaměřuje na vyhodnocení získaných dat a vypočtených ukazatelů celkové 

efektivnosti zařízení u jednotlivých strojů i návrhy dalšího zlepšení.  

Cílem práce je analyzovat současný stav vybavenosti vybraných výrobních úseků ve firmě. 

Zhodnotit a porovnat výstupy a využitelnost jednotlivých technologií pro vyhodnocování 

účinnosti vybraných strojů. 
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1 ŘÍZENÍ VÝROBY  

Řízení výroby se z ekonomického hlediska průběhu výrobního procesu skládá zejména 

z efektivního využití výrobní základny, hospodaření s pracovními silami, kapitálovými 

a věcnými zdroji. S tím je spojen především vývoj produktů, tvorba technologických postupů, 

tvorba norem pro rozvrhování výroby, zajištění materiálu a zabezpečení požadované jakosti. 

U pracovní síly je třeba dbát na odvedení výkonů, posouzení práce, vyměření příslušné mzdy 

atd. Středem ekonomiky výrobního procesu je plánování a řízení procesu výroby při určitých 

kapacitách a uspořádání pracovního sytému. Všechny tyto informace lze zajistit z důkladných 

záznamů kontrol a z evidencí procesu výroby. [1] 

Úkolem výrobního managementu je věnovat se materiálovému toku, zabývat se časovým 

a prostorovým hlediskem uspořádání jednotlivých prvků činnosti výrobního procesu. S tím 

související přepravní, skladovací a obnovovací procesy aj. Jádrem činnosti je tedy průběh 

zakázky výrobním procesem určující všechny potřebné souvislosti ve výrobě od přijetí zakázky 

po dodání zákazníkovi. [1] 

Řízení výroby je promyšlený proces vycházející z podnikatelského záměru firmy. Má za 

úkol sledovat stanovené cíle a zajistit přeměnu vstupů na konečné požadované produkty 

s dosažením přidané hodnoty. Přidanou hodnotou produktu je rozdíl mezi náklady na vstupy 

a hodnotou výstupů. Pro získání jistoty, že dochází k efektivní přeměně, je třeba důsledně měřit, 

popřípadě vylepšovat, všechny fáze transformačního procesu. Na základě těchto dat je možno 

efektivně vyhodnocovat, nacházet nová účinná řešení a v neposlední řadě řídit, což je úkolem 

výrobního manažera.  [2; 3] 

Výrobní management se neustále zabývá různorodým rozhodováním např.: 

• co a v jakých lhůtách vyrábět, 

• co vyrobí podnik a co pošle do kooperace, 

• zajištění logistiky, 

• zda projektovat, konstruovat, modernizovat či inovovat, 

• jakým způsobem zajistit provozuschopnost výrobních zařízení,  

• zajišťování potřebného nářadí, energií,  

• zajištění plynulých materiálových toků v souladu s logistikou, 

• podnícení pracovníků k výkonu, dodržování norem,  

• zabezpečení kvality,  

• jak účinněji rozmístit pracoviště,  

• využití vlastních kapacit, 

• jakým způsobem měřit pracovní výkon a zdokonalit pracovní metody a další. 

Výrobní management musí nepřetržitě vyhodnocovat reálnou situaci a snažit se hledat 

všechna možná účinná řešení pro podnik. [1; 3]  

Řízení výroby se většinou rozděluje do tří úrovní, a to strategické, taktické a operativní.  

 

1.1 Strategické a taktické řízení  

O strategické řízení výroby se stará vrcholový management podniku, např. odborní ředitelé 

nebo i vlastník. Posláním vrcholového managementu je stanovení základní orientace firmy, 

vytváření cílů a strategie v dlouhodobém časovém měřítku, cca 10 až 20 let. Mezi strategické 
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cíle patří vymezení výrobkového portfolia, rozvoj výrobních technologií, volba trhů, kde bude 

firma působit, určení harmonogramu rozvoje firmy, realizace konkurenceschopnosti na trhu. 

Vrcholové vedení může tato rozhodnutí stanovit až na základě marketingového průzkumu trhu 

a posouzení všech aspektů okolí, k čemuž slouží SWOT analýza.  

Na strategickou úroveň řízení ovšem bezprostředně navazuje taktická a operativní úroveň 

řízení výroby. A to proto, že tyto nižší úrovně detailněji rozpracovávají dlouhodobý záměr 

strategického řízení. [2] 

Úkolem taktického managementu výroby je přenesení strategie do praxe s kladeným 

důrazem na snížení výrobních nákladů a konkurenční výhodu. Jeho náplní je rozhodovat, co, 

kdy a jakým způsobem bude realizováno jako např. nákup nové techniky, nová výroba nebo 

zvětšování podniku apod. Taktické řízení určuje výrobní program podniku. [4] 

 

1.2 Operativní řízení výroby 

Operativní řízení výroby neboli krátkodobé řízení výrobního procesu se řadí na nejnižší 

úroveň v podniku, avšak velmi důležitou. Plánování a řízení se z krátkodobého hlediska 

pohybuje okolo dnů, týdnů, měsíců nebo až půl roku. Manažerským cílem na této úrovni je 

zajišťovat průběh výrobních úkolů dle plánu a co nejefektivněji využívat vstupy tohoto 

výrobního procesu. [1] 

Operativní řízení podrobněji rozpracovává taktický a strategický plán do vlastních 

jednotlivých pracovišť a dílen. Má nejlepší přístup k základním informacím, datům, vstupním 

údajům nebo normám a normativům jež potřebuje pro řízení výroby.  Je spojeno s informačním 

systémem podniku, čímž obstarává přehledný souhrn informací o výsledcích z výroby nebo 

o dostupnosti určitých výrobních prvků. Také zabezpečuje soulad ve výrobě mezi lidskými 

zdroji a materiálovými či strojními kapacitami. Při realizaci konkrétních úkolů bere taktéž na 

zřetel technickoekonomické plánovaní, z čehož vychází základní směry hospodaření a rozvoje 

podniku. Ve zkratce lze říci, že operativní řízení výroby spravuje průběh výroby při co 

nejhospodárnějším využití vstupů. Po příjmu zakázky specifikuje výrobní úkol a určí co, kde, 

kdy a jak se má vyrábět. Dělí se na dvě podskupiny činností, a to řízení průběhu výroby 

a operativní plánování. [2] 

Z hlediska průběhu řízení výroby by mělo především dojít ke splnění operativního plánu 

při rovnoměrném využití kapacit ve výrobě. K eliminaci technicko-organizačních nedostatků, 

které způsobují časové ztráty ve výrobě. Dále k zajištění vysoké produktivity a optimálního 

objemu v rozpracované výrobě či snižování průběžné doby při výrobě. Operativní plánování 

vychází z plánování strategického a dělí jej na kratší časová období. Postupně rozpracovává 

zakázky do jednotlivých výrobních úkolů s ohledem na kapacitu výroby, výrobní časy, místo. 

Vytváří úkoly pro všechny složky ve výrobě pro konkrétní pracoviště, dílny, zásobování, 

dopravu a neméně důležitou údržbu, která zajišťuje plynulost chodu výrobních zařízení. 

Vychází tedy ze zakázek na aktuální období a ze situace ve vstupních zdrojích, pomocí nichž 

budou výrobní úkoly uskutečňovány. Stanovení časového období pro operativní plánování 

ovlivňuje mnoho faktorů. Bere se v potaz charakter výroby a průběžná doba výroby konkrétního 

produktu. Také se musí počítat s předstihem pro zabezpečení všech vstupů do výroby a zjištění 

všech požadavků od zákazníka. [2] 

Plánování je bezesporu důležitým faktorem ve výpočetní technice, v oblasti umělé 

inteligence či v řízení výroby atd. Má velmi významný dopad na celkový proces a jeho 

produktivitu. Účelem plánování je minimalizovat výrobní čas a s tím spojené náklady, tím 
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způsobem, že určí, kdy a na kterém pracovišti vyrábět. Cílem plánování procesů je 

maximalizovat účinnost a snižovat náklady. [5] 

Operativní management ve vztahu k výrobnímu procesu nemůže pracovat s údaji pro různé 

dílčí objekty dohromady. Musí získávat detailní informace, se kterými může okamžitě pracovat 

a na základě nich zasahovat do výrobního procesu, jelikož doba pro rozhodování je krátká. 

Z toho důvodu musí být i čas sběru dat a pořizování informací z výrobního procesu co nejkratší. 

Proto aby byly podklady co nejrelevantnější pro význam operativního řízení musí mít 

aktualizace informací vysokou periodicitu. K tomu slouží systémy MES (Manufacturing 

Execution Systém = Výrobní informační systémy), jež jsou úzce vázány s výrobou a získávají 

data automaticky z výrobního procesu pomocí řídících systémů (např. PLC = Programmable 

Logic Controller = Programovatelný logický automat), od čteček čárových kódů či pomocí 

ručního zaznamenávání do síťových počítačů a zařízení. Tyto informace se zpracovávají 

v reálném čase a využívají je odpovědní pracovníci, kupříkladu mistr, údržba, obsluhy strojů, 

laboratoř nebo např. výrobní ředitel. [4] 

 

1.3 Výrobní informační systémy 

Výrobní informační systémy nazývány MES (Manufacturing Execution Systems) spojují 

všechny podnikové informační systémy typu ERP (Enterprise Resource Planning) a systémy, 

jež jsou určeny pro automatizaci výrobního procesu, tj. výrobní linky, automatizované prvky 

manipulace s materiálem, řídící systémy NC strojů, PLC a dalšími. [1; 6; 7]  

MES systémy dokáží podávat detailní informace o aktuálním dění ve výrobě (sledování 

výrobní zakázky, dostupnost výrobních kapacit, stav materiálu, stav výrobních zařízení, lidské 

zdroje atd.). Díky tomu jsou manažeři výroby schopni včas reagovat a rozhodovat se dle situace 

pro nejlepší variantu řešení a prosazovat tak výrobní plán. Aktuální nebo i předešlá data 

výkonnosti výroby lze získat za pomocí internetového prohlížeče, kancelářských aplikací jako 

např. Microsoft Office nebo z dalších nástrojů pro report. [4]  

Tyto systémy zabezpečují několik aktivit a jejich výčet je uveden v následujících 

odrážkách [6]: 

• správa výrobních zdrojů obstarává sledování zdrojů, kapacit a jejich dostupnost 

nutných pro výrobní proces, např. zaměstnanci, materiál, energie, zařízení, 

• správa výrobních postupů obsahuje přehled informací popisující tvorbu finálního 

produktu; jde o výrobní pravidla výrobků, kusovníky materiálů, výrobní zdroje atd., 

což může být součástí životního cyklu výrobku (PLM), 

• plánování výroby je významnou součástí informačních systémů; jeho úkolem je 

určovat v jakém pořadí se budou zpracovávat jednotlivé výrobní příkazy s ohledem 

na eliminaci neúčelného seřizování strojů, prostojů, spotřeby energie atd., 

• dispečerské řízení je soubor činností, které řídí výrobu přidělováním práce osobám, 

zařízením; zajišťování potřebných vstupů, sledování aktuálního stavu výroby 

a řešení výpadků, 

• sběr dat aktuálních a jejich archivace, 

• sledování výrobků shromažďuje data o zdrojích (lidé, zařízení, vstupy atd.), které 

nějakým způsobem zasáhly do finálního produktu, což je důležité pro případné audity 

nebo reklamace,  
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• výkonnostní analýzy slouží k vyhodnocení úspěchu podniku nebo jeho jednotlivých 

úseků, do oblasti výroby se řadí asi nejznámější ukazatel efektivnosti zařízení OEE.  

Na následujícím obrázku (Obr. 1) je znázorněn příklad schématu propojení informačních 

systémů v podniku, přepracováno dle [8]. 

Obr. 1 Propojení informačních systémů v podniku, přepracováno dle [8]. 

Koncepce počítačově integrované výroby (označované také zkratkou CIM = Computer 

Integrated Manufacturing) kombinuje informační tok vycházející z technických a obchodních 

oblastí dané firmy. Všechny činnosti, počínaje zákaznickou objednávkou přes návrh produktu 

a procesu, plánování kapacit, samotnou výrobou a konče expedicí výrobku, přispívají 

k celkovému toku informací. Pro účinnost tohoto systému CIM je potřebná sofistikovaná 

společná podpora databází mezi jednotlivými komponenty CIM. Do hlavní struktury CIM 

systémů vstupují komponenty jako počítačově podporovaný CAD (Computer Aided Design), 

počítačově podporované procesní plánování (CAP = Computer Aided Process Planning), 

počítačově podporovaná výroba (CAM = Computer Aided Manufacturing), kvalita (CAQ = 

Computer Aided Quality) nebo např. systém plánování výroby (PPS = Production Planning 

System) atd. [9] 

V nadcházejících podkapitolách budou podrobněji představeny některé informační 

systémy, jež jsou využívány firmou Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. 

O určité z nich se bude opírat praktická část práce. 

 

1.3.1 SAP 

Software SAP (System – Applications – Products in data processing) je produkt 

stejnojmenné německé firmy věnující se tvorbě a vývoji tohoto podnikového softwaru. SAP je 

jednou z nejznámějších a hlavních firemních ERP aplikací pohybující se v oblasti plánování 

podnikových zdrojů. Má využití pro malé i velké firmy, pro které tvoří specializované systémy 

dle potřeb. Tento univerzální podnikatelský nástroj využívají jak manažeři, tak zaměstnanci 

Výrobní 

ukazatele 

Ekonomické informační systémy (SAP) 

Výrobní technologie 

Vyhodnocení dat (OEE, údržba) 

      

Sběr dat (manuální, automatický) 

Report, Plánování, Monitoring 

PLC, DSC, HMI/SCADA 
Vstup  

Výrobní 

 plán 

Webový portál 

Výstup 
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komplexně v celém podniku. Zajišťuje správu běžných administrativních funkcí umožňující 

upravovat nebo zálohovat data, určovat kurzové přepočty měn, definovat přístupy a oprávnění 

k údajům. SAP se může skládat z jednotlivých modulů jež rozšiřují jeho schopnosti 

a zjednodušují tak podnikové procesy jako např. moduly pro controlling, účetnictví, plánování 

výroby či prodeje, řízení lidských zdrojů, skladové hospodářství, management kvality, logistiku 

a mnoho dalších. [10; 11] 

 

1.3.2 Vizualizační systém SCADA/HMI 

SCADA je zkratka pro Supervisory Control And Data Acquisition což v překladu znamená 

supervizní řízení a sběr dat. Není tedy plnohodnotným řídícím systémem, zaměřuje se spíše na 

dohlížení dat. Jde o software, který funguje na skutečném řídícím systému založeném například 

na PLC (Programmable Logic Controller = Programovatelný logický automat), RTU (Remote 

Terminal Unit = Vzdálené terminálové jednotky) nebo na jiných hardwarových zařízeních. [12] 

PLC a RTU jsou mikropočítače komunikující s dalšími objekty jako např. výrobní 

zařízení, HMI (Human-Machine Interface = Rozhraní člověk-stroj), senzory a koncová 

zařízení. Data získaná od těchto objektů se zobrazují v počítačích se softwarem SCADA. 

Názorná ukázka zjednodušené architektury zapojení SCADA systému je na obrázku (Obr. 2).  

 

Obr. 2 Zjednodušený diagram systému SCADA [13]. 

Systém softwarových a hardwarových prvků SCADA umožňuje průmyslovým podnikům 

následující [13]: 

• kontrolu a získávání dat, 

• řídí průmyslové procesy místně nebo vzdáleně, 

• sleduje, shromažďuje a zpracovává data v reálném čase, 

• spolupracuje s připojenými zařízeními (snímače, motory) za pomocí rozhraní HMI, 

• data nahrává do protokolů, přehledných grafů, výstupů.  

ČIDLA 

odesílají data do 

PLC nebo RTU 

PLC nebo RTU 

dodávají data do 

systému SCADA 

MANUÁLNÍ VSTUP 

odesílá data do PLC 

nebo RTU 

Vizualizace dat 

HMI/SCADA 

mobilní terminál 

Vizualizace dat 

HMI/SCADA 

pracovní stanice 

PLC nebo RTU 

dodávají data do 
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Pro průmyslové organizace jsou systémy SCADA velmi významné, jelikož napomáhají 

udržovat efektivitu, dávají informace o systémových problémech, které zapříčiňují prostoje. 

Zpracovávají, zobrazují data či tvoří analýzy v reálných časech pro lepší rozhodování 

o procesu. Pracovník je pak schopný rychle reagovat na aktuální situaci. Například systém 

informuje operátora o výskytu velkého množství chyb. Operátor tak zastaví proces, zobrazí data 

ze systému za pomocí rozhraní HMI zjistí příčinu vzniku chyb. Tímto způsobem SCADA 

pomáhá řešit problém a zabránit tak další ztrátě při výrobě. [13] 

Systémy SCADA propojují data z různých subsystémů, čímž se vytváří jedinečná 

databáze. Díky systému lze udržovat efektivní a spolehlivý provoz zařízení, jelikož 

vyhodnocuje a analyzuje data cíleným způsobem. Zvýší se tím produktivita či účinnost, 

zjednoduší se řízení výroby. V neposlední řadě se SCADA řadí mezi ty systémy, jež digitalizují 

firmu. Podporuje nejmodernější řešení, mezi které patří virtualizace či analýza založená na 

technologii cloud. [14] 

SIMATIC WinCC Open Architecture je objektově orientovaný systém SCADA pro 

vizualizaci a sledování procesů, výrobních toků, strojů a zařízení. Systém umožňuje 

prostřednictvím sítě propojení 2 až 2048 samostatných systémů a přináší řešení přizpůsobená 

požadavkům zákazníka. Každý subsystém může být konfigurován buď jako systém pro jednoho 

uživatele, nebo pro více uživatelů. Systém SIMATIC WinCC Open Architecture SCADA je 

produktem společnosti Siemens, dostupný pro Windows, Linux, iOS i Android. [15] 

 

1.3.3 Teamcenter 

Teamcenter je moderní a adaptabilní software spravující životní cyklus produktu (PLM). 

Jeho úkolem je spojovat lidi a procesy, čímž napomáhá k digitalizaci a inovaci. Díky 

jednoduchému a intuitivnímu uživatelskému prostředí se mohou lidé napříč organizacemi 

snadněji účastnit procesu vývoje produktu. [16] 

Systém Teamcenter přebírá kontrolu nad daty produktu a jeho procesu, včetně 3D návrhů, 

výkresů, elektroniky, vestavěného softwaru, dokumentace nebo např. kusovníků. Dosahuje tak 

větší návratnosti informací o životním cyklu produktu. Získává data ze všech oddělení 

zabývajících se daným produktem ať už jde o výrobu, kvalitu, inženýrské náklady, servis, 

dodržování postupů nebo dodavatelský řetězec. Teamcenter se flexibilně přizpůsobuje změnám 

ve vývoji produktu. [16] 

 

1.3.4 MindSphere  

MindSphere je produktem společnosti Siemens, jde o otevřený operační systém a cloudové 

řešení pro průmyslový internet věcí (IoT = Internet of Things). Zjednodušeně se dá říci, že 

MindSphere připojuje různá zařízení ke cloudu a ke sběru dat. Tato technologická data 

umožňuje systém využívat ke snižování nákladů, optimalizaci procesů, zvyšování efektivity či 

produktivity. Společně všechna zařízení generují velké množství dat tzv. big data. Data jsou 

ukládána v cloudovém uložišti, které je maximálně zabezpečeno. Za pomocí aplikací 

a pokročilých analytických funkcí se tato data přetvoří v tzv. chytrá data ta, která mají za cíl 

zefektivnit procesy. [17]  

MindSphere lze implementovat velmi rychle, napomáhá podnikům k digitalizaci bez 

ohledu na jejich velikost a obor podnikání. Integrují se reálná data z výrobního procesu 

a životního cyklu produktu, optimalizují a zrychlují se změnová řízení v designu i ve výrobě. 

Připojení běžných zařízení probíhá v krátkém čase. Také obsahuje softwarová řešení pro 

připojení produktů od třetích stran. Nástroje pro připojení nabízí možnost propojení s různým 
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technologickým zařízením od odlišných výrobců. Lze například připojit řídící systémy 

Sinumerik a integrovat podnikové systémy ERP či MES. [18] 

Fungování systému MindSphere je založeno na třech základních vrstvách. Ve spodní 

vrstvě se připojují zařízení, ze kterých jsou sbírána data. Střední vrstva operačního systému je 

tvořena samotným cloudovým uložištěm. Přičemž vývojářská firma Siemens spolupracuje 

s firmami, jež poskytují vlastní cloudové služby (SAP, Amazon, Web Services). Vrstva 

aplikační je poslední vrstvou. Na její tvorbě se podílí jak Siemens, tak třetí strany. Aplikace 

jsou zákazníkům k dispozici přes internetový obchod MindSphere Store. [17] 

 

1.4 OEE 

OEE, (Overall Equipment Effectiveness) v předkladu celková efektivnost zařízení 

(CEZ), je jednou z metod hodnocení efektivnosti výrobního zařízení. Souběžně v sobě zahrnuje 

více složek (dostupnost neboli míru využití, výkon a kvalitu), které ovlivňují celkovou 

efektivnost, jak jednotlivých zařízení, tak i celých výrobních podniků. Tyto složky lze nezávisle 

na sobě vyhodnocovat, sledovat a následně vylepšovat. Vedle OEE také vznikly další odvozené 

ukazatele, které reagují na nové nároky při hodnocení efektivnosti. Patří mezi ně TEEP a PEE 

(tedy Total Equipment Effectiveness Performance, Production Equipment Efficiency), které se 

řadí na úroveň výrobních zařízení. Další rozšiřující odvození ukazatele OEE se řadí na úroveň 

podniku. [19]  

 OEE je důležitým ukazatelem pro TPM (totálně produktivní údržba), slouží k eliminaci 

ztrát, ty jsou rozděleny do tzv. „6 velkých ztrát“ [20; 19]: 

• prostoje z důvodu poruchy zařízení, neplánované prostoje, 

• čas pro seřizování, nastavování parametrů při změnách, výměnách, 

• ztráty zapříčiněné krátkými přestávkami ve výkonu, krátkodobé poruchy, 

• ztráty rychlosti v průběhu procesu výroby, 

• kvalitativní důsledky (nejakost, zmetkovitost), 

• ztráty při rozběhu tzn. snížení výkonu ve fázi náběhu procesu výroby, technologické 

zkoušky. 

Na každém pracovišti se relativní proporce ztrát různí dle charakteru zařízení, podmínek 

automatizace, konfiguraci linek a v neposlední řadě podle podílu lidské práce atd. [19; 20] 

Celková efektivnost zařízení je pak stanovena vztahem (1) jako funkce vzájemně se 

vylučujících složek [21]:  

 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡í ∙ 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 ∙ 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 [%]  (1) 

 

Faktor dostupnosti měří celkovou dobu, kdy je zařízení v provozu. Zjišťuje se poměrem 

mezi časem skutečné doby běhu zařízení a časem plánovaným viz vzorec (2) [21]. 

 

 𝑉𝑦𝑢ž𝑖𝑡í(𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡) =
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í−𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í 
∙ 100 [%] (2) 
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Druhým prvkem OEE je míra výkonu, jež je vyjádřen rovnicí (3) [21]:  

  

 𝑉ý𝑘𝑜𝑛 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů ∙ 𝐼𝑑𝑒á𝑙𝑛í 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 (𝑡𝑎𝑘𝑡)

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í − 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒
∙ 100 [%] (3) 

 

Kvalita je třetím faktorem OEE označuje počet produkce bez zmetků na celkový objem 

výroby. Koncepce kvality by měla zahrnovat pouze vady vyskytující se v určeném stádiu 

výrobku na určitém zařízení a nikde jinde. Lze ji určit dle (4) [21]: 

 

 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů−(𝑍𝑚𝑒𝑡𝑘𝑦+𝑉í𝑐𝑒𝑝𝑟á𝑐𝑒)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů
∙ 100 [%] (4) 

 

S případnou úpravou můžeme dostat vyjádření (5) [21]: 

 

 𝑂𝐸𝐸 =
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů∙𝐼𝑑𝑒á𝑙𝑛í 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í
 [%] (5)  

 

Pokud má stroj velkou poruchovost a ztráty při seřizování, bude tak mít nízkou míru 

dostupnosti, tedy využití. Nízkou míru výkonů bude mít stroj s chodem na prázdno a krátkými 

přestávkami. Je tedy na místě sledovat jednotlivé druhy ztrát v závislosti na celkových ztrátách 

na pracovišti. Po zhodnocení a analýze ztrát je výhodné se zaměřit na zlepšení celkové 

efektivnosti zařízení. [21; 19]  

V následující tabulce je vyobrazen vliv ztrát na ukazatel celkové efektivnosti zařízení 

OEE. 

Tab. 1 Vliv ztrát na OEE [22]. 

Celkový teoretický čas výroby 
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st

 

Plánovaný čas výroby 
Neplánovaná 

výroba 

Skutečný čas výroby 
Ztráty 

prostojů 
 

V
ý
k
o
n

 Teoretický počet kusů    

Skutečný počet kusů 
Ztráty 

výkonu 
   

K
v
al

it
a Skutečný počet kusů     

Počet dobrých kusů 
Ztráty 

kvality     
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Samostatné sledování ukazatele OEE však nestačí. Je potřeba tuto hodnotu neustále 

navyšovat, zjišťovat příčiny prostojů nebo problémy kvality a tím postupně navyšovat celkovou 

efektivnost zařízení. Jednou z možností, jak zlepšovat celkovou efektivnost, je právě zavedení 

TPM (Total Productive Maintenance). [23] 

TPM je prováděna na celopodnikové bázi a využívá se tam, kde je průmyslová výroba 

založena na lidských faktorech (operátoři, ale i údržba zařízení). Základní principy TPM jsou 

shrnuty do 5 následujících bodů a zobrazeny na obrázku (Obr. 3) [20]: 

• cílem TPM je maximalizace efektivnosti výrobního zařízení, 

• celopodnikový systém produktivní údržby TPM obsahuje preventivní i produktivní 

údržbu pro zlepšování stavu výrobních zařízení, 

• TPM požaduje podíl na účasti nejen obsluhy a údržbářů, ale i konstruktéry a další 

techniky, 

• TPM zahrnuje každého pracovníka firmy od top-manažera po řadového 

zaměstnance, 

• TPM si zakládá na podpoře produktivní údržby za pomocí aktivity výrobních týmů.  

 

Obr. 3 Pět bloků TPM [1]. 

Na TPM se klade velký důraz, nejde při ní pouze o předcházení poruch, ale i redukci 

defektů a krátkodobých prostojů apod. Čím dál složitější výrobní zařízení a stroje si žádají 

progresivnější organizaci údržby TPM. I s rostoucí automatizací se výrobní zařízení neobejdou 

bez lidského faktoru, který je důležitý právě pro údržbu těchto zařízení. Automatizovaná 

výrobní zařízení však často vyžadují speciální dovednosti a znalosti, tím pádem i vysoce 

kvalifikovaného pracovníka v údržbě. Pro to, aby bylo dosaženo cílů TPM, musí být plněna 

prevence, jež eliminuje výskyt nežádoucích stavů. Klade důraz na udržování normálních 

podmínek, včasné zjištění abnormalit, na které může okamžitě reagovat. [1; 20] 

Programu TPM se zúčastňují výrobní provozy hlavně tzv. samostatnou údržbou, do níž 

řadíme čištění, mazání, seřizování a jiné další většinou jednoduché aktivity, jež provádí 

proškolená obsluha strojů. Údržba má trojí účel. V prvé řadě pro stabilizaci a zvyšování úrovně 
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efektivního využívání strojů zabraňuje zrychlenému zhoršování stavu strojů spojením 

pracovníků z výroby a údržby pro dosahování tohoto společného cíle. Obsluha stroje má za 

úkol vykonávat běžné denní úkony tzv. rutinní údržbu. Jde o čištění, mazání, inspekci, kontroly 

přesností nebo např. jednoduché výměny a opravy. Údržba na tyto úkony nemá dostatek času, 

kapacity. Druhý účel samostatné údržby je navržen tak, aby se samotná obsluha naučila co 

nejvíce o funkcích stroje, jež obsluhuje, jaké jsou jeho běžné problémy, proč se vyskytují, 

případně jak je vyřešit nebo jim předcházet. Za třetí, při zlepšování spolehlivosti a celkové 

efektivnosti zařízení připravuje program TPM obsluhu jako aktivního partnera údržby 

a továrního inženýrství. Což naznačuje, že obsluha, jež ovládá stroj by měla mít určitý podíl 

zodpovědnosti i na jeho chodu a životnosti. Pokud se operátor zařízení naučí rozpoznávat 

abnormální stavy chodu stroje, může snadno zabránit různým poruchám i problémům ohledně 

kvality výrobku. [20]  

 

Velkým přínosem ve zvyšování efektivnosti výroby pro účely OEE je automatický sběr 

dat a jejich vyhodnocování. Automatický sběr umožňuje shromažďovat i další data z výrobního 

procesu, jako např. výrobní veličiny (teplota, rychlost, tlak), údaje o surovinách atd. Zavedení 

systému s přesnými výpočty OEE určitě není zadarmo. Avšak v porovnání se zavedením 

klasického informačního systému (ERP), který lze ve výrobním procesu vzhledem 

k návratnosti velmi těžko hodnotit, je návratnost OEE velmi krátká. Podniky, jež přešly 

k aplikaci automatického sledování, dosáhly navýšení celkové efektivnosti zařízení o několik 

procent. Při automatickém sběru a vyhodnocení dat dochází k ulehčení práce operátorů. Údaje 

a příčiny prostojů jsou automaticky detekovány a obsluha je o jejich vzniku vyrozuměna. Tyto 

data jsou okamžitě dostupná pro zainteresované pracovníky. V reálném čase je možné vidět 

jaká je dostupnost, výkonnost a kvalita výroby u konkrétních strojů a aktuální směny, den či 

zakázku, z čehož vyplývá dopočet celkového OEE. Podrobné sledování zařízení umožňuje 

vyhodnocovat skutečné příčiny prostojů různého typu, které vznikají třeba i drobným časovým 

odstupem. Z těchto dat lze přesně analyzovat souvislosti jednotlivých dějů. Díky snižování 

prostojů, ztrát z výkonů a kvality lze využívat zdánlivě nedostupné výrobní kapacity 

a optimalizovat tak stávající výrobní proces. Díky informacím o skutečném chodu výrobních 

zařízení se dají zpřesnit intervaly údržby dle potřeb, nikoli stanovovat údržbu mechanicky 

v periodických časových intervalech a zbytečně, což řeší TPM. [24] 

 

1.5 Produktivita 

Pojem produktivita, většinou definovaná jako účinnost, vyjadřuje míru využitelnosti zdroje 

při tvorbě produktů. Nejzákladnějším vysvětlením je poměr mezi výstupy z procesu 

a potřebnými vstupy zdrojů do procesu. Obecně je tedy produktivita vyjádřena vzorcem (6) [7]:  

 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝
   (6) 

 

Výstupem může být finální produkt vyjádřený v objemech nebo jednotkách, např. objem 

výroby – počet výrobků, tuny, kusy, litry, popř. v peněžních jednotkách např. ve formě ceny 

produkce. Vstupy jsou tvořeny všemi dílčími výrobními faktory jako např. výrobní zařízení, 

pracovní síly, kapitál, energie nebo materiál. Tito ukazatelé produktivity se vyčíslují buď pro 

jednotlivé výrobní operace, pracoviště, podnik jako celek, nebo např. pro celý stát. V reálných 

podmínkách pak produktivitu pro další potřeby upravujeme do tří typů poměrů [2; 3; 20]: 
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• parciální produktivita, 

• index produktivity, 

• totální produktivita.  

Faktory ovlivňující produktivitu na úrovni podniků i menších organizačních jednotek musí 

mít na paměti průmyslový manažer, který se zabývá zvyšováním produktivity Produktivitu 

ovlivňuje přímo i nepřímo celé spektrum faktorů v podniku i mimo něj. V neobecnějším 

pohledu jsou rozděleny do dvou hlavních skupin – psychologické a fyzikální. Mezi fyzikální 

faktory se řadí technologické či materiálové aspekty procesů nebo např. využívání času. Do 

psychologických faktorů se většinou zahrnují modely chování zaměstnanců, jež ovlivňují 

produktivitu minimálně stejnou měrou jako faktory fyzikální. [2] Mezi příklady těchto 

ovlivňujících faktorů patří např. [20]: 

• kvalita strojního výrobního zařízení, 

• metody a pracovní postupy, 

• využívání kapitálu, 

• zdatnost pracovní síly, 

• stav ekonomiky a národního hospodářství, 

• systém hodnocení a odměňování, 

• infrastruktura a její stav.  

Sledování produktivity by mělo být prováděno kontinuálně, aby bylo z porovnání možné 

zjistit, zda hodnota ukazatele produktivity roste, nemění se či dokonce klesá. Za pomocí 

výsledků jsou hledány oblasti, kde by mohla být produktivita zvýšena. Tyto výsledky lze 

interpretovat tzv. Indexem produktivity, který určuje, zda je proces produktivní či nikoliv. 

Hodnoty indexu bývají vyjadřovány jako poměr aktuální produktivity vůči danému standardu 

produktivity. Index produktivity je tedy vyjádřen vztahem (7) [20]: 

 

 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 =
𝐴𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦
∙ 100 [%] (7) 

 

Zmíněné standardy dávají možnost stanovovat cíle ve zvyšování produktivity a mohou mít 

různou podobu jako [20]: 

• výsledky z předchozích období (např. měsíc, rok), 

• výjimečné výsledky z předchozích období, 

• výsledky konkurence, 

• analýza prováděná průmyslovými inženýry. 

 

Snahou každého manažera je zajistit růst produktivity ve svém podniku. Tento růst lze 

teoreticky zajistit za pomocí uvedeného vztahu (vzorec) pomocí následujících pěti kombinací 

[2]: 

• roste výstup, zatímco vstupy jsou konstantní, což v praxi znamená, že se např. 

zvýšilo množství či kvalita produktu, aniž by bylo potřeba zvyšovat vstupy (např. 

energie, materiál, pracovní výkony), 
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• vstup i výstup se budou zvyšovat současně, avšak výstupy porostou rychleji – bude 

se tedy zvyšovat kvalita i množství a hodnota vstupů poroste pomaleji, produktivita 

bude mít rostoucí tendenci, 

• výstup roste a současně vstupy klesají – v praxi jen obtížně dosažitelná situace, 

• výstup je konstantní, zatímco vstupy klesají (např. úspora energií, materiálu, 

pracovního času), 

• výstupy i vstupy klesají, avšak vstupy klesají rychleji, což znamená, že celková 

produktivita roste (např. při záměrném snižování výkonu).  

Produktivita je tedy určitým měřítkem efektivity. Ve výrobě přeměňuje fyzické vstupy na 

fyzické výstupy a jde v podstatě o vyjádření vyprodukovaného množství ve vyhovující jakosti 

na jednotku všech použitých zdrojů (práce, kapitál, přírodní zdroje). Produktivitu lze zvyšovat 

za pomocí inovací a investic do nových zařízení, zvyšováním využívání zdrojů, přesunutím 

zdrojů ze starých oborů do nových a produktivnějších. Prvním krokem ke zvýšení produktivity 

by mělo být zdokonalování způsobu měření všech operací, což je důležité i z hlediska kontroly 

a řízení. Dalším aspektem je odladění úzkých míst výrobního toku, které jsou příčinou vzniku 

prodlev. Důležitá je taktéž vzájemná spolupráce operátorů strojů, techniků a manažerů, kteří 

pro zlepšení nabízejí své nápady a stanovují společné a dosažitelné cíle. [2; 3] 

Mezi stále velmi využívané metody pro zvyšovaní efektivnosti výrobního procesu patří 

techniky jako JIT (Just-in-time), Kaizen, Kanban nebo např. TQM (Total Quality Management) 

či reengeneering. [2; 3] 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI  

Firma Siemens je v České republice jeden z největších technologických podniků a již více 

jak 125 let tvoří součást českého průmyslu se zárukou pokrokových technologií. Siemens 

zaměstnává až 13 000 zaměstnanců, čímž se řadí k největším zaměstnavatelům v ČR. Firma 

pokrývá různá průmyslová odvětví jde například o energetiku, dopravu, veřejnou 

infrastrukturu, technologie budov nebo i zdravotnictví. Český Siemens je také průkopníkem 

Průmyslu 4.0 a Smart Cities, díky čemuž přináší pro své zákazníky komplexní služby a digitální 

produkty. V obchodním roce 2016 vykázala skupina podniků Siemens v rámci ČR obrat přes 

29 miliard Kč. [25] 

Česká skupina Siemens je jen dílkem globálního elektrotechnického koncernu 

Siemens AG, jež působí více než 165 let ve více než 200 zemích, kde se rozvíjí především 

v elektrifikaci, automatizaci a digitalizaci. Je jedním z největších poskytovatelů technologií 

šetrných k životnímu prostředí a jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektrárnách 

nebo např. jedním z významných dodavatelů technologií pro přenos energie a také 

zdravotnických zobrazovacích zařízení či technologiemi pro laboratorní diagnostiku. V roce 

2016 dosáhl koncern obratu 79,6 miliard EUR, kdy po celém světě zaměstnával 351 tisíc 

zaměstnanců. [25] 

 

2.1 Historie společnosti Siemens ČR 

Na podzim roku 1890 bylo otevřeno první zastoupení skupiny Siemens v Praze a Brně. 

Avšak v roce 1881 Siemens již dokončil osvětlení v Routově libeňské strojírně a roku 1885 

osvětlil Stavovské divadlo. Později, na přelomu století, společnost Siemens vybudovala řadu 

městských elektráren, uvedla do provozu veřejné osvětlení v několika městech, v Ostravě 

elektrifikovala parní dráhu a v Praze a Olomouci zprovoznila tramvajovou dopravu. Po vzniku 

Československa se vybudovalo několik velkých závodů jak s výrobu silnoproudých zařízení 

pro elektrárny, hutě, doly, průmyslové závody nebo elektrické dráhy, tak generátory, 

elektromotory, telefony, ústředny, měřící přístroje, lékařské přístroje nebo elektrické nářadí 

a spotřebiče pro domácnost. Roku 1945 přišlo znárodnění výrobních závodů, kdy k jejich 

oživení došlo až koncem 60. let. Počínaje rokem 1971 otevřel Siemens technicko-poradenskou 

kancelář a obnovil dodávky moderních technologií. Naplno se Siemens vrátil v prosinci 1990, 

kdy se začal rychle rozrůstat ve skupinu, která sdružuje několik výrobních závodů i obchodní 

a servisní firmy. [26] 

 

2.2 Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 

Siemens Mohelnice (Obr. 4) je největším závodem pro výrobu nízkonapěťových 

asynchronních elektromotorů v Evropě. V denní produkci podnik vyrobí zhruba 4 000 

elektromotorů určených především pro průmyslová zařízení, jako např. obráběcí stroje, 

čerpadla, kompresory nebo ventilátory. Mohelnický Siemens je zaměstnavatelem zhruba 2000 

lidí a svojí produkcí vytváří další návazná pracovní místa u místních dodavatelů. [27] 
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Obr. 4 Siemens s.r.o. odštěpný závod Elektromotory v Mohelnici [27]. 

 

2.3 Historie Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 

30. září 1904 byl v Mohelnici založen podnik pro výrobu elektrických zařízení s názvem 

Ludwig Doczekal & Comp. Stavěly se první výrobní objekty. V roce 1926 vzniká fúzí nová 

akciová společnost Siemens Elektrotechnika z Elektrotechnické a strojírenské a.s. v Mohelnici 

a Siemens & Co., komanditní společnost v Praze. Začlenění mohelnické továrny do koncernu 

Siemens-Schuckertwerke AG probíhá rokem 1939, následuje modernizace a specializace na 

výrobu elektromotorů. Rok 1945 a postavení závodu pod národní správu Siemens-

Schuckertových závodů sídlících v Praze. Následuje rok 1950 a osamostatnění závodu na n. p. 

MEZ Mohelnice, sídlo v Mohelnici. [27] 

Dnem 1. 6. 1994 byla vládou ČR schválena privatizace motorářských aktivit s. p. MEZ 

Mohelnice a s. p. MEZ Frenštát formou přímého projede firmě Siemens. V rozmezí let 1996–

1999 se sídlo Siemens Elektromotory, s.r.o. přemisťuje z Prahy do Mohelnice. Převádí se 

výroba elektromotorů mezi závody ve Frenštátě, Mohelnici a Bad Neustadt. Rozšiřuje se 

výroba elektromotorů v Mohelnici a zavádí se nové řady motorů. Pod rok 2001 spadá zahájení 

projektu „Koncepce výroby elektromotorů v Evropě“. Rokem 2002 se otvírá v mohelnickém 

Siemensu logistické centrum firmy Gies. Ke dni 1. 10. 2010 zaniká společnost Siemens 

Elektromotory, s.r.o. a mohelnický závod se začleňuje jako odštěpný závod do Společnosti 

Siemens s.r.o. Po padesáti letech rokem 2015 končí jedna důležitá etapa v historii závodu, a to 

ukončení výroby odlitků ze šedé litiny. [27] 

 

2.4 Výrobní program 

Závod v Mohelnici vyrábí nízkonapěťové elektromotory, jejižchž příklady využití jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. Nutno dodat, že uvedené osové výšky patří pod výrobu i v jiných 

závodech společnosti Siemens. V Mohelnici se vyrábí osové výšky do 200 mm. Výroba 

zahrnuje z podstatné části asynchrooní elektromotory různých osových výšek, výkonnů, 

z různých materiálů koster. Z ohledem na požadavky a volbu zákazníka. Na obrázku (Obr. 5) 

jsou ukázány elektromory rodiny SIMOTICS GP určené pro běžné použití. [28] 
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Tab. 2 Příklady nízkonapěťových motorů vyráběných v Siemensu [29; 30]. 

Nízkonapěťové 

motory 
Výkon [kW] 

Osové výšky 

[mm] 
Využití 

SIMOTICS GP 0,09–45 63–200  

Čerpadla, ventilátory, kompresory 

s nízkou hmotností a vysokou 

účinností 

SIMOTICS SD 0,75–315 71–355 

Čerpadla, ventilátory, kompresory, 

námořní průmysl, mixéry, mlýny 

s požadavkem na chemickou 

odolnost 

SIMOTICS XP 0,12–1000 63–450 

Obecné průmyslové aplikace 

se speciálními požadavky na 

výbušné prostředí 

SIMOTICS DP 0,37–481 63–315 

Speciální aplikace (otočné stoly, 

ventilace v tunelech, podzemních 

garážích, portálové jeřáby atd.) 

Obr. 5 Elektromotory z rodiny SIMOTICS GP [29]. 

 

2.5 Výrobní proces 

Elektromotor je složen z mnoha různorodých komponentů rozdílnými technologiemi. Dle 

těchto technologií využívaných v závodě se také dělí proces výroby na jednotlivá výrobní 

střediska. Schéma průběhu výroby elektromotoru je znázorněn na obrázku (Obr. 6). Rozpad 

elektromotoru na jednotlivé komponenty lze vidět v příloze (Příloha1). 

Později se práce bude zabývat oddělením obrobny, kde se obrábí motorové kostry, 

ložisková víčka a další díly. Oddělením navijárny, kde probíhá navíjení a zalisování obvodů do 

statorových svazků. A střediskem, kde probíhá kompletování rotoru.  
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 Obr. 6 Schéma průběhu výroby elektromotoru [31]. 

 

2.6 Organizační struktura firmy Siemens Mohelnice 

Podnik jako celek se zabývá velkou spoustou odvětví a svojí organizační strukturou se dle 

nich dělí (Obr. 7) [32]: 

Obr. 7 Schéma organizační struktury [33]. 

• Aplikační engineering – patří sem oddělení technického vyjasňování zakázek, elektrický 

a mechanický design, což zahrnuje návrh, konstrukci a vývoj dle zákaznických 

požadavků; součástí je i prototypová dílna, kde dochází k testování specifických typů 

motorů; dílna spolupracuje se zkušebnou, ve které se mimo jiné měří hlučnost, elektrické 

či mechanické vlastnosti motorů, 

• Řízení operativního řetězce – zahrnuje výrobu jako takovou; dle organizační struktury 

je dělen na plánování výroby, navijárnu, montáž, slévárnu, lisovnu, obrobnu, logistiku 

aj.  
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26 

• Infrastruktura – obsahuje širokou základnu technologů, přes oddělení přípravy výroby, 

vývojové technologie po obsluhu výroby, pro podnik důležité oddělení investic 

a nástrojárnu, 

• Strategie – oddělení, jež se stará o zvyšování produktivity, hledá hluchá místa ve výrobě, 

uspořádává výrobu, např. tak, aby operátor měl tzv. vše při ruce, řeší ergonomii 

pracoviště, využívají simulační programy pro zjištění toku materiálu a vyjednávají 

softwarové technologické inovace, 

• Řízení jakosti – spravuje kvalitu dodavatelů, dělá výrobní kontroly a inspekce kvality, 

řídí ekonomiku jakosti, patří sem i materiálové inženýrství, které volí a testuje vhodné 

materiály pro výrobu, 

• Ekologie a bezpečnost práce – stará se o ekologické nakládání s odpady a zabezpečuje 

bezpečnost na pracovištích, 

• Ekonomický vedoucí – pod něj spadá nákup materiálu, ceny a náklady nebo operativní 

controlling.   

Výše uvedené oddělení se samozřejmě zaměřují i na další obory zájmu. 

 

2.7 Vize firmy Siemens  

Vize společnosti Siemens jako celku, nazývaná Vision 2020 se zaměřuje především na 

3 oblasti. Patří mezi ně digitalizace, automatizace a elektrifikace. Jejím cílem je reagovat na 

rychle měnící trh, vyvíjet svoji společnost a v neposlední řadě vzrůstat na trhu.  

Vize závodu Siemens Elektromotory Mohelnice směřuje k vývoji trendů elektrických 

motorů a k průběžným zlepšováním podnikových procesů. I přes svoji vysokou kvalitu výrobků 

či spolehlivé dodávky chce poskytovat perfektní zákaznický servis a integrovat své dodavatele 

i zákazníky. Získávat od nich informace o jejich kapacitách výroby a tím se přizpůsobovat. 

Snaží se také vytvářet produkt šetrný k životnímu prostředí. Tímto si chce firma udržet svoji 

vedoucí pozici na trhu. [34]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIRMY  

Analýza současného stavu ve firmě zobrazuje pohled na některé informační systémy 

v jejich nynějším stavu funkčnosti. U třech vybraných výrobních strojů se zaměří na ukazatele 

OEE, popřípadě konkrétně dostupnost stroje a tyto informace bude srovnávat s daty z aktuálně 

implementovaného systému SCADA, který je určen právě k vyhodnocování dat od strojů. 

Následující informace byly získány z velké míry z rozhovorů se zaměstnanci firmy 

Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice.  

3.1 Informační systémy společnosti 

Využívaných informačních systémů je v Mohelnickém závodě velké množství, některé se 

používají na denní bází pro komunikaci a zjednodušení práce. Jiné se využívají pro sběr dat 

a pozdější vyhodnocování.  V následujících odrážkách je výčet některých z nich. 

Aktuálně používané systémy [31]: 

• systém SAP, PAP (→ OEE), 

• Teamcenter. 

Aktuálně implementované systémy [31]:  

• SCADA, 

• VersionDog, ManageMyProgram, 

• Mindsphere. 

Plánují se implementovat [31]: 

• SIMATIC IT Preactor, 

• Comos. 

 

3.1.1 SAP, PAP 

Systém SAP funguje v závodě zhruba od roku 2006. Systémem prochází postupně celá 

zakázka (Obr. 8). Zjednodušeně, koloběh začíná přijetím zákaznické zakázky, která konvertuje 

na plánovací zakázku a poté na výrobní zakázku. Dalším úkolem SAP systému je 

zprostředkování informací dostupnosti strojů pro ukazatel OEE.  
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Obr. 8 Průběh zakázky firmou, zpracováno dle [35]. 

Software PAP (Papier Arme Produktion) vznikl v Německém Siemensu a do 

Mohelnického se implementoval kolem roku 2010. Jde o platformu vytvořenou společností 

Siemens sloužící pro zobrazování dat různého druhu ze SAPu i jiných uložišť. Není však 

pouhým „zobrazovačem“. Prostřednictvím něj se odhlašuje počet vyrobených kusů, seřízení, 

čištění stroje, přestávky, prostoje z důvodu nedostatku materiálu nebo kvůli poruše stroje.  

Zadané informace se uloží pod číslo určité zakázky nebo číslo kusu do elektronického 

výkazu systému SAP. Zde je přehledně zobrazeno, kdo práci vykonával, přehled časů, výkonů 

na základě, kterých se vypočítavá míra dostupnosti, výkonu a kvality (Obr. 9). Pokud je výrobek 

nějakým způsobem poškozen a nedá se znovu použít označí se jako zmetková zakázka 

a v SAPu se připočítá vyrobit nový kus. Na některých výrobních linkách načítají čtečky čárové 

kódy konkrétních zakázek, podle kterých operátor z obrazovky (PAP) zjišťuje jaké operace na 

produktu má vykonat.  

Obr. 9 Screen z výkazu [33]. 

PAP má za cíl digitalizovat výrobní dokumentaci, tím redukovat její papírovou formu 

a zefektivnit tak výrobu. Udržuje na každém z pracovišť aktuální stav výrobní dokumentace, 

výkresů, postupů atd. PAP lze spouštět přes všechny webové prohlížeče a je kompatibilní 

s každým operačním systémem, tím pádem dostupný na kterémkoliv místě v závodě. Nejvíce 

používané jsou stolní počítače, dotykové obrazovky a tablety. Zavedením se snížil počet 

reklamací a zrychlil se proces předávání dokumentace různého druhu. Platforma PAP se 

postupně vyvíjí a dopracovává dle potřeby firmy.  

Zákazník
1 Příjem zakázky

2 Logistické a technické 
zpracování zakázky

3 Vyjasnění kusovníku

4 Vyjasnění postupu
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17 Tvorba objednávky

18 Balení a expedice ze skladu

19 Účtování výdeje materiálu
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Obsluha pracoviště si zobrazí obrazovku s potřebnými informacemi po přihlášení pod 

svým osobním číslem. Informace se liší v závislosti na druhu pracoviště. Obrazovka se dělí do 

několika podoken, jak je vidět na obrázku (Obr. 10).  

Obr. 10 Obrazovka pracoviště v systému PAP [36]. 

V levé části je seznam zakázek pro dané pracoviště. Po zvolení požadované zakázky se 

zobrazí na pravé straně další podrobnější informace, jako např.: 

• základní údaje o zakázce, číslo zakázky, termín výroby a dokončení, množství kusů, 

materiál atd., 

• vizualizace postupu pro lepení či montáž informativních štítků – bývá v obrázkové 

formě, ve formě animace nebo videa, díky čemuž lze jednoduše znázornit postup 

montáže jednotlivých komponent nebo správné umístění štítků, u složitějších typů 

motorů lze využít i animaci montáže celého elektromotoru, 

• výkresovou dokumentaci jednotlivých dílců, 3D modely, 

• kusovník – obsahuje všechny díly, jež mají být na určitém pracovišti sestaveny 

(pokud se v aktuálním kusovníku nacházejí netypické díly, tzn. jiné než obvykle, je 

položka označena barevně aby tak upozornila obsluhu (Obr. 11) – tím se předchází 

montáži nepatřičných dílů). 
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Obr. 11 Kusovník z PAP [36]. 

V následujících letech se chystá zavedení systému Preactor, který bude dotovaný daty 

z PAP a SAP. Jeho úkolem bude mít za úkol automatické rozplánování výrobních úkolů na 

všechny pracoviště. 

 

3.1.2 Sledování ukazatele OEE 

Celková efektivnost zařízení se ve firmě Siemens Mohelnice sleduje zhruba 3 roky. 

Aktuálně je v něm zapojeno 219 strojů, což je 85 % z plánovaných výrobních zařízení. 

Programování OEE řeší IT oddělení, implementaci systému oddělení údržby. Dozor nad OEE 

má na starost oddělení BE (Bussiness Engeneering). Výstup z vyhodnocení využívají 

především vedoucí pracovníci a směnový mistři za pomocí webového prohlížeče, kde jsou data 

přehledně zobrazena. Webový prohlížeč ukazující výstupy z OEE je také napojen na systém 

SAP a PAP, jak je na obrázku (Obr. 12). 
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Obr. 12 Propojení systémů [35]. 

V současnosti systém OEE vyhodnocuje pouze procentuální dostupnost stroje. Což 

znamená, že existují přehledné výstupy, o tom, zda stroj pracuje nebo ne. Tyto informace slouží 

pro vedoucí pracovníky jako kontrola obsluhy strojů. Systém zaznamenává, zda stroj vyrábí 

a zasílá tuto informaci do SAPu. Operátor poté sám doplňuje konkrétní činnost do výkazu práce 

v PAPu, která probíhala v určitých časech (chod stroje, prostoje, opravy, údržba, přestávky). 

Vedoucí pracovník posléze v systému porovnává a vyhodnotí tyto dva zadané stavy, které by 

se měli co nejvíce shodovat.  

Ze získaných dat lze zjistit [35]: 

• plnění pracovní doby,  

• dodržování výrobních postupů,  

• reálné neproduktivní časy,  

• technologické parametry – rychlosti (např. u obrábění posuv, počet zdvihů lisu), 

• skutečnou kapacitu zařízení (např. pro potřeby investic), 

• údaje k optimalizaci procesu výroby.   

Zatím však není vyřešeno, jak pružně reagovat na směnný provoz nebo např. na dřívější 

odchody operátorů strojů. V současné době se kvalita ani výkon se ve firmě pomocí OEE neřeší. 

Prozatím není způsob, jak je vyhodnocovat.  

Obrázek (Obr. 13) ukazuje souhrnnou statistiku dostupností získaných od stroje. Tento 

souhrn je dostupný na webové stránce stejně jako detailní výstupy dostupností z OEE. Stránka 

se rozděluje dle výrobních oblastí, které se dále dělí na jednotlivé stroje. Časová osa je 

rozčleněna na roky, měsíce a dny. Každý stroj (výrobní úsek) má svoji denní procentuální 

dostupnost, která je za celý měsíc na konci řádku shrnuta průměrem těchto dostupností. 
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  Obr. 13 Statistika dostupnosti strojů [35]. 

 

3.1.3 SCADA  

V Mohelnickém Siemensu se v roce 2018 započala implementace systému SIMATIC 

WinCC Open Architecture SCADA zkráceně WinCC_OA. Prozatím se implementuje do třech 

výrobních zařízení, které budou později detailněji popsány rozebrány. O zavádění systému se 

stará určený tým lidí, z oddělení vývojové technologie, IT a údržby, který má na starost 

analyzovat a klasifikovat proměnné jednotlivých strojů. Tím zajistit konektivitu strojů 

k systému. SCADA získává informace od stroje různým způsobem, buď přímo z konkrétního 

stroje (soustruh Emco Turn E65) nebo za pomocí lokálního serveru, kam se shromažďují data 

od ostatních strojů, ke kterým nelze rovnou přistupovat (Alliance, Rotor One 2500). 

Emco Turn E65 je vybavený řídícím systémem SINUMERIK, ke kterému bylo třeba dokoupit 

licenci, právě z toho důvodu, aby se k němu dalo přistupovat přímo za pomocí komunikačního 

protokolu OPC UA. Implementací licence se Emco Turn nastavil jako OPC UA Server, tím 

pádem k němu může systém WinCC_OA přistupovat jako klient. Stručně řečeno je třeba učinit 

mnoho kroků ke zprovoznění systému, tak aby plně fungoval a postupně ho zavádět i do dalších 

výrobních zařízení. [37] 

Samotný výstup z WinCC_OA skrývá mnoho funkcionalit. Ne všechny jsou v aktuálním 

stavu zprovozněny, každopádně možnost využití tady je. Aplikace je přehledně rozdělena do 

stromové struktury závodu. Ta poskytuje podrobný přehled výstupů [37]: 

• grafická vizualizace závodu – přehled oddělení a jednotlivých strojů zapojených 

v systému, jejich informace, layouty, aktuální i historická data z pracoviště – 

vizualizace výroby, přestávek, údržby, chybová hlášení, 

• výstup z OEE – přehledné grafy jednotlivých ukazatelů i celkové efektivnosti – 

v současné době nejsou relevantní výstupy, 

• modul pro plánování výroby – přehledný výstup – definuje pracovní čas, přestávky, 

směnový kalendář atd., 

• upozornění na chybová hlášení přes email, 
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• archivace dat, 

• stav využití uložiště dat, sleduje komunikaci s jednotlivými zařízeními, 

• varovná hlášení pro údržbu i výrobu, 

• seznam uživatelů, 

• přehled celkového výkonu závodu. 

 

3.1.4 Teamcenter  

V současné době je software Teamcenter ve firmě využívaný převážně konstruktéry. 

Využívají databázi konstrukčních dat (3D, 2D návrhů). Pracují buď přímo v systému 

Teamcenter, nebo na webovém rozhraní, které je tzv. „user-friendly“. 

Uživatelé se dělí do dvou skupin podle přidělené licence. Uživatel s licencí “Info user“ má 

pouze informační přístup a nedostane se k žádným úpravám. Konstruktéři mívají licenci 

“ME design“, tím pádem dokáží zadávat potřebné změny a případné změnové řízení 

schvalovat. Do budoucna by tento systém měl prorůst celou společností. Cílem je, aby se 

všechny vytvořené dokumenty shromažďovaly během životního cyklu produktu v Teamcenteru 

a zároveň se archivovaly jednotlivé verze. Pracovníci, jež by se dotýkalo změnové řízení, by 

měli tyto položky schvalovat a společně řešit změny v PLM, což by zvýšilo účinnost 

změnových postupů. 

 

3.2 Popis výrobní základny – strojů  

Pro porovnání výstupů z jednotlivých vyhodnocení účinnosti byly vybrány tři různé stroje. 

Jde o CNC soustruh Emcoturn E65, Tlakový licí stroj Rotor One 2500 a Navíjecí a zatahovací 

centrum Alliance 5. Tato zařízení byla zvolena hlavně z toho důvodu, že se u nich jako první 

zavádí systém SCADA. Zároveň na Tlakovém licím stroji Rotor One 2500, ze tří vybraných 

strojů, nejspolehlivěji funguje zaznamenávání dostupnosti ukazatele OEE. V následujícím textu 

se nachází popis jednotlivých vybraných pracovišť. 

 

3.2.1 CNC soustruh Emcoturn E65  

Dvouosý CNC soustruh Emcoturn E65 (Obr. 14) se nachází na obrobně, konkrétně v úseku 

soustružení ložiskových štítů. Layout zařízení je uveden v příloze 2. Na tomto pracovišti se 

soustruží ložisková víčka pro motory s velikostí osových výšek 63-90 mm a štíty na kostry 

elektromotorů. Dílce se do stroje zakládají ručně za pomocí obsluhy. Ručně probíhá také měření 

obrobené součásti. Na základě odchylek se poté provádí korekce na obráběcím programu. 

Polotovarem pro tyto výrobky jsou hliníkové odlitky a odlitky z litiny s lupínkovým grafitem 

(šedá litina), který přichází z kooperace. Polotovary i hotové výrobky jsou na pracovišti 

skladovány v gitterboxech. Hotové výrobky se z pracoviště převážejí do skladu. Příklady 

jednotlivých polotovarů lze shlédnout na obrázku (Obr. 15) Úlohou obsluhy je také zpětné 

odhlašování vyrobených kusů prostřednictvím systému PAP do SAP. V SAP je tedy zřetelné 

kolik kusů bylo vyrobeno.  



 

 

34 

Obr. 14 Soustruh Emco Turn E65 [33]. 

Obr. 15 Příklady dalších soustružených dílců [33]. 

Na tomto soustruhu funguje řídící systém Sinumerik 828D. CNC programy v podstatě 

obsahují velkou část technologického postupu vyráběné součásti. Na obsluze je navolit 

příslušný program dle konkrétní součásti (zakázky), která se bude zrovna opracovávat.  V PAP 

pracovník přesně vidí, co má vyrábět a jaký program nastavit. Například program pro 

soustružení ložiskového víka (Obr. 16, 17) se v Sinumeriku skládá z operací: hrubování 

a dokončování vnějšího průměru, hrubování a dokončování vnitřního průměru, zápich na 

vnitřním průměru, vrtání otvorů s osazením a jejich závitování. CNC programy se tvoří dle 

výkresu obráběné součásti.  
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Obr. 16 Ložiskové víko soustružené – polotovar [33]. 

Obr. 17 Příklad náhodného CNC kódu ke stroji Emcoturn E65 [33]. 

Pro soustruh je také zhotoven tzv. postprocesor. Jde o software vytvářený na míru 

konkrétnímu stroji. Obsahuje všechny jeho vlastnosti a parametry. Díky tomu je potom 

postprocesor schopný generovat NC kódy přímo z CAD/CAM systémů. Přičemž CAM systém 

vytváří dráhy nástrojů dle CAD modelu. Tato výhoda se však u tohoto stroje ještě zcela 

nevyužívá. [38] 
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3.2.2 Tlakový licí stroj Rotor One 2500  

Tlakový licí stroj Rotor One 2500 je umístěn na hale pro odlévání rotorů. Pracuje se zde 

s třemi největšími velikostmi rotorů osových výšek 160-200 mm. Pracoviště je rozlehlé po 

velké výrobní ploše. Příloha 3 ukazuje layout tohoto celého pracoviště. Skládá se z množství 

zařízení: 

• zakládání vstupních rotorových plechů, 

• zakládání vstupních trnů, 

• odlévací zařízení Rotorone 2500 KN, 

• pec na tekutý hliník, 

• otočné zařízení pro zalisování hřídelí do rotoru, 

• robot pro přemístění rotorových lamel a trnů na/z RotorOne, 

• robot pro zalisování hřídele a manipulaci s hotovým rotorem. 

Vstupem jsou rotorové plechy, hřídele a hliník. Pomocným dílcem jsou trny, které se do 

rotoru vkládají před litím hliníku a připravují tak otvor pro budoucí hřídel. Výstupem je rotor, 

který se posílá na obrobení a vyvažování. Na obrázku (Obr. 18) je již obrobený rotor připravený 

k odvozu na montáž. Polotovary se na pracovišti skladují v ohradových paletách na určených 

místech. 

Připravené svazky lamel včetně pomocného trnu robot přemístí do stroje pro tlakové lití. 

Ve stroji Rotor One 2500 proběhne tlakové lití hliníku, čímž se odleje rotor. Rotor s trnem je 

přemístěn na otočné zařízení pro zalisování hřídelí. Zde dojde k mechanickému vylisování 

pomocného trnu a zalisování motorové hřídele do rotoru. Hotový polotovar je přesunut na 

paletu.  

Ze 3 vybraných pracovišť na tomto jediném zcela funguje vyhodnocování dostupnosti dle 

OEE. PAP je zde také nejvíce vyladěn. Pokud je stroj delší dobu v nečinnosti, objeví se 

vyskakovací okno a operátor musí zvolit z jakého důvodu stroj nepracuje. Což pak dává přesné 

informace o činnosti během pracovní směny.  

Obr. 18 Obrobený a vyvážený rotor, připravený k montáži [33]. 
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3.2.3 Navíjecí a zatahovací centrum Alliance 5  

Centrum Alliance 5 se nachází na oddělení navijárny (layout stroje viz. Příloha 4) v úseku 

strojního navíjení a zatahování, kde je těchto center hned několik. Toto konkrétní pracuje 

s osovými výškami motorů 132–200 mm. Pracoviště je postupně složeno z několika částí: 

• navíječka, 

• dopravník, 

• zatahování, 

• zalisování, formování, tvarování. 

Vstupem jsou statorový svazek s drážkovou izolací, měděný drát a mezifázové izolace. 

V navíječce se navine měděný drát různých tlouštěk podle požadovaných elektrických 

vlastností motoru, dle zakázky. Na tomto pracovišti se navíjí pouze 4 různé tloušťky drátu. 

Navinutý drát se přesune na pracoviště zatahování, kde dochází k jeho zatažení do svazku 

statoru. Poté musí operátor ručně umístit mezifázovou izolaci a do statoru se zatahuje další 

navinutý drát. Celkem jsou ve statoru tři krát navinuté cívky měděných drátů a dva krát 

mezifázová izolace. Po třetí operaci přejde stator na formování drátů, aby drát nepřečníval přes 

průměr rotoru a při vkládání do motorové kostry nezavazel. Hotový stator (Obr. 19) je 

pracovníkem přemístěn do palety.  

OEE na tomto pracovišti není v plné funkci. Avšak můžeme sledovat alespoň ukazatel 

dostupnosti. Samozřejmě je zde ale obrazovka se systémem PAP pro zobrazování výrobních 

zakázek.  

Obr. 19 Hotový stator [33]. 

 

3.3 Porovnání výstupů z jednotlivých systémů 

Porovnání výstupů z jednotlivých systémů proběhlo u třech již zmíněných a popsaných 

strojů. Každý z nich je specifický svojí činností, proto se nedá provádět vzájemné srovnání 

výstupních dat mezi jednotlivými stroji. Rozdílná je u nich taktéž funkčnost jednotlivých 
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systémů pro vyhodnocování, což je popsáno v následujícím textu. Pro jednotlivá zařízení se 

volil odlišný pracovní den (směna), z toho důvodu, aby byla dostupná data z obou systémů 

zároveň. Jako vyhodnocovací systémy se využily výstupy z ukazatele dostupnosti OEE 

a zobrazení z WINCC_OA (SCADA). Určité výstupy z těchto systémů by se po vzájemném 

porovnání měly shodovat.  

 

3.3.1 Tlakový licí stroj Rotor One 2500 

Pro tlakový licí stroj Rotor One byl pro porovnání vybrán den 26. 2. 2019, ranní 

osmihodinová směna tzn. od 6:00 do 14:00. 

Na tomto jediném stroji od 6. 2. 2019 plně funguje zaznamenávání dostupnosti ukazatele 

OEE od pracovníka a zároveň automatický záznam výstupních dat stroje. Na následujícím 

obrázku (Obr. 20) je ukázkový příklad toho, jak by to mělo vypadat i u dalších strojů. Tyto data 

lze jednoduše dohledat na interní webové stránce. 

Svislé číselné hodnoty obrázku (Obr. 20) značí hodiny pracovní směny, vodorovné potom 

minuty. Každá hodina je rozdělena do dvou horizontálních pruhů. Spodní zobrazuje údaje 

zadané přímo operátorem, horní ukazuje data získaná od stroje. Při najetí kurzoru na časovou 

osu se zobrazí podrobné informace (stav stroje, číslo zakázky, jméno operátora, norma na kus 

atd.), jak je vidět i na obrázku.  

Tmavě zelené úseky ve vrchní části linie značí chod stroje. Světlejší zelená znamená jeho 

nečinnost z jakéhokoliv důvodu. Tuto příčinu zaznamenává operátor do systému PAP za 

pomocí dotykové obrazovky, kde se mu při nečinnosti stroje objeví po určitém časovém 

intervalu vyskakovací okno. Tento důvod se poté projeví v dolní části časové osy, která je 

rozdělena za pomocí barev mající svůj význam: 

• zelená = jednicová mzda (běh stroje, práce člověka), 

• žlutá = seřízení stroje, 

• oranžová = mazání, čištění, prevence, 

• červená = prostoj (např. nedostatek materiálu, porucha stroje, porucha čidla a další), 

• růžová = výpadek komunikace. 

Šedě vyobrazená oblast přes obě linie vyznačuje přestávku danou zaměstnavatelem. Počty 

vyrobených kusů lze dohledat v SAPu. 
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Obr. 20 Využití Rotor One 2500 pro 3 směny 26. – 27. 2. 2019 [33]. 

 

Výstupem z WINCC_OA jsou následující dva grafy (Obr. 21). Tabulka v levém horním 

rohu ukazuje aktuální stav informací z pracoviště. To znamená, že pokud byl výstřižek 

z obrazovky pořízen 28. 2. 2019 jsou informace z této tabulky právě z tohoto data v okamžik 

pořízení obrázku. Tabulka zobrazuje následující informace:  

• IDEAL = ideální počet kusů za danou směnu, 

• IDEAL CUR = ideální počet kusů v daném okamžiku,  

• CUR = aktuální počet vyrobených kusů, 

• DIFF = rozdíl mezi ideálním a reálným stavem. 

U vrchního grafu zobrazuje černá čára přírůstky vyrobených kusů za čas osmihodinové 

směny, jak je patrné z os. Šedé svislé pruhy znamenají přestávku a stroj by tedy neměl pracovat. 

Po najetí kurzorem na černou linii se zobrazí podrobnější informace o daných časech.  

Spodní graf má na svislé ose čas výrobního cyklu v sekundách, na vodorovné čas směny 

v hodinách. Zelené body značí jeden hotový produkt. Je pak přehledně vidět, jak se jednotlivé 

produkty dlouho vyráběly a v kolik hodin se započetly do systému. Jsou zde vidět určité 
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nesrovnalosti. Čím jsou zapříčiněny výrazné změny v časech výrobních cyklů? Změny může 

způsobit více faktorů:  

• porucha stroje – produkt je ve výrobním zařízení “uvězněn“, proto je jeho čas výroby 

delší, 

• změna výrobní zakázky – změní se čas výrobního cyklu, 

• nulové hodnoty cyklů – senzor snímá odkládání hotového kusu na paletu 

i v manuálním režimu; v tomto okamžiku, je však čas cyklu na nulové hodnotě; když 

tedy operátor v tomto okamžiku odkládá i více hotových kusů zaznamenají se do 

systému s nulovým časem výroby. 

Všechna data jsou zobrazena v reálném čase a lze je dohledávat i z předešlých dnů, tak jak 

je potřeba. Manažer či mistr tedy může přehledně sledovat, co se na daném pracovišti zrovna 

děje nebo jak probíhaly minulé směny. Nedá se však přesně určit z jakého důvodu stroj neběžel. 

Lze vyhledat chybové hlášky od řídící jednotky stroje. Tedy je možné zjistit, že stroj stál kvůli 

chybě, nelze ale dohledat, zda to bylo kvůli seřízení, čištění či z důvodu nedostatku materiálu.  

Obr. 21 Výstup z WINCC_OA pro ranní směnu 26. 2. 2019 [33]. 

 

SAP a WINCC_OA porovnávají počet vyrobených kusů. Zatímco WINCC_OA 

s ukazatelem dostupnosti OEE srovnávají činnost stroje. Pohledem na obrázku (Obr. 20) v 8:00 

až 8:15 a porovnáním těchto časů s horním grafem obrázku (Obr. 21), se zjistí, že v obou těchto 

systémech je stroj v nečinnosti. To potvrzuje i spodní graf obrázku (Obr. 21), kde je vidět, že 

se v tomto čase nevyrobil žádný kus. Další přestávka byla plánovaná na 10:30, což sedí u obou 

vyobrazení. Nečinnost stroje však pokračovala až zhruba do 12:12. Co se v tu dobu dělo je 

možné ověřit na obrázku (Obr. 20), kde je v tomto čase žlutá barva, tzn. seřízení stroje a později 

červená barva, tedy porucha. Nejspíš tedy docházelo ke změně zakázky, kdy je potřeba vyměnit 
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některé části nástrojů a patřičně je seřídit. Ve 13:00 se plánovaná přestávka nedodržela a z grafů 

je patrné, že stroj vyráběl a započítávaly se vyrobené kusy. Zařízení odvedlo poslední kus po 

13:30.  

Informace z těchto výstupů (dostupnost OEE, WINCC_OA, SAP) by měly mít co největší 

shodu. Poté může manažer či směnový mistr reagovat na aktuální i předešlé situace. Může řešit 

proč stroj nejede, evidovat délku údržby, kontrolovat dodržování přestávek svých podřízených 

a další. Tyto situace vyhodnotí a snaží se jim předejít, popřípadě hledat jejich východiska či 

řešení.  

 

3.3.2 Navíjecí a zatahovací centrum Alliance 5 

Pro navijárenskou linku Alliance byl zvolen taktéž 26. únor 2019, dvanáctihodinová směna 

od 18:00 do 6:00 (27. 2. 2019). 

Tato výrobní linka zaznamenává pouze dostupnost od stroje, což je vidět na obrázku 

(Obr. 22). Odvedené kusy samozřejmě zadává operátor do PAP, to se ale projevuje jen 

v systému SAP. V obrázku (Obr. 22) jsou na první pohled vidět odlišnosti od výstupu z Rotor 

One 2500 na obrázku (Obr. 20). Jak už bylo zmíněno nejsou zde barevné záznamy od operátora. 

Dále jedna časová linie je rozdělena na tři hlavní části dle pracovišť: navíječka, zatahovačka 

a formování. Právě u těchto zařízení probíhá záznam do dostupnosti ukazatele OEE. 

Následující graf tedy zobrazuje tři úrovně dostupností od třech zařízení výrobní navijárenské 

linky. Tmavě zelená značí, že je stroj v běhu. Pro Alliance 5 bohužel zatím nejsou 

zaznamenávány přesnější informace o tom, proč stroj nepracoval. 
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Obr. 22 Dostupnost Alliance 5 pro 2 směny 26. – 27. 2. 2019 [33]. 

 

Výstup z WINCC_OA je na obrázku (Obr. 23). Opět dva grafy zobrazující přírůstek 

vyrobených kusů. Zaznamenávání dokončení výroby produktu probíhá automaticky na 

posledním pracovišti, tedy formování statorových svazků. Problém zde nastává, když 

formování probíhá opakovaně. Může se stát, že se statorový svazek formuje opětovně a systém 

tak zaznamená další kus, což pak nesedí se skutečně vyrobeným množstvím a výstupem ze 

systému SAP. WINCC_OA pracuje jako počítadlo hotových kusů, viz horní graf.  

Ve spodním grafu obrázku (Obr. 23) jsou výrazné odlišnosti v časech výrobních cyklů. 

Vysoké hodnoty mohou značit delší dobu „odpočinku“ výrobku ve stroji. V tomto případě šlo 

o předávání směny v 18:00. Ve stroji byly vloženy 2 výrobky a než se stroj opět rozjel vznikla 

časová prodleva, cyklus tak trval kolem 3000 sekund. Vzhledem k tomu, že je stroj 

poloautomatický, což znamená, že o část operace se stará sám operátor, jsou další výkyvy 

v časovém cyklu závislé především na něm. Zelené tečky opět značí jeden vyrobený produkt. 
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Obr. 23 Výstup z WINCC_OA pro noční směnu 26.-27. 2. 2019 [33]. 

Porovnání výstupu z obou systémů je v tomto případě nejednoznačné. WINCC_OA počítá 

hotové výrobky pouze od pracoviště formování, zatímco dostupnost zobrazuje výstupy od 

všech tří pracovišť. Dle obou systémů měla proběhnout přestávka ve 20:00, což se shoduje 

v zobrazení šedých polí v obou výstupech v grafech z WINCC_OA a dostupnosti OEE. Ovšem 

v tuto dobu byla zaznamenána dostupnost zařízení viz. obrázek (Obr. 22). Čas, který měl být 

určený na přestávku, je zřejmě posunut o něco dříve. To je očividné z obrázku (Obr. 22), kde 

je nečinnost celého zařízení zřejmá v čase 19:47 až 20:00. Tak je možné vysvětlit neshodu 

v porovnání z výstupů obou systému. 

 

3.3.3 CNC soustruh Emcoturn E65 

Soustruh Emco byl sledován 12. 3. 2019. U tohoto soustruhu zatím neexistuje výstup 

z ukazatele dostupnosti OEE, z toho důvodu, že jde o relativně nové zařízení a je prozatím 

připojeno pod číslo jiného pracoviště. Proto tato data ještě nelze brát v potaz.  Data potřebná 

k výpočtu OEE lze však vyčíst ze systému WINCC_OA a SAP. Na následujícím obrázku 

(Obr. 24) je zobrazena časová osa z celého pracovního dne 12. 3. 2019 od 6:00 do 13. 3. 2019 

6:00. Rozsah časové osy je samozřejmě možné navolit podle svých potřeb. Zelená oblast značí 

chod stroje, naopak volná bílá místa vyznačují, že stroj stál z jakéhokoliv důvodu. Tabulky pod 

časovou osou popisují aktuální stav zařízení. To tedy znamená, že i když na vrchní časové ose 

sleduji chod stroje např. z 12. 3. 2019, tabulky pod ní zobrazují, co se děje na stroji v aktuálním 

čase.   
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Obr. 24 Časová z WINCC_OA 12.-13. 3. 2019 [33]. 

Další obrázek (Obr. 25) detailněji ukazuje pouze ranní směnu 12. 3. 2019 6:00 až 14:00. 

Stejně jako u předchozích strojů horní graf zobrazuje postupný přírůstek počtu kusů ve výrobě. 

Spodní graf potom, ve kterých časech a výrobních cyklech byly jednotlivé produkty dokončeny.  

Obr. 25 Výstup z WINCC_OA 12.-13. 3. 2019 [33]. 

Při porovnání obou výstupů z obrázků (Obr. 24 a Obr. 25) je patrné, že časy přestávek se 

shodují. Například pauza v 11:20 končící v 11:40. Výrobní cykly jsou bez výchylek, což se dá 
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u jednoho druhu výrobku a CNC soustruhu předpokládat. Stroj vykonává výrobní činnost sám 

a pořád dokola ve stejných výrobních cyklech.  

 

3.4 Výpočet OEE ze získaných dat 

Data potřebná k výpočtu byla získaná za pomocí výstupů dostupností OEE, tzn. potřebné 

vstupy byly odečteny z grafů dostupností na obrázcích (Obr. 20, Obr. 22, Obr. 24), které 

zachycují jeden pracovní den (24 hodin). Počty vyrobených a zmetkových kusů za vybraný 

jeden pracovní den byly zjištěny ze systému SAP. Výpočty vycházejí ze vzorců uvedených 

v kapitole 1.4. Získané hodnoty míry využití lze u dvou ze tří strojů porovnat s výstupem 

vypočtených hodnot dostupnosti OEE, které určuje sám systém. U třetího, tedy soustruhu Emco 

Turn E65, toto porovnání nelze provést, z toho důvodu, že u něj prozatím není zprovozněno 

vyhodnocování na základě OEE. Porovnání ukazatelů kvality a výkonu, které vycházejí 

z následujících výpočtů, není ani u jednoho stroje možné, jelikož v systému jsou tyto hodnoty 

prozatím nerelevantní a nevyhodnocují se. V následujících podkapitolách se nachází výpočet 

všech ukazatelů OEE vycházejících z dostupných vstupů. Do všech výpočtů dostupnosti 

vstupuje mimo jiné hodnota 1440, mající jednotku minut. Toto číslo znázorňuje převod 

z celkových 24 pracovních hodin. Od uvedené hodnoty se poté odečítají doby přestávek různé 

pro jednotlivá pracoviště. Tímto způsobem se získá hledaná doba možného provozu výrobního 

zařízení. 

 

3.4.1 Tlakový licí stroj Rotor One 2500  

Dostupnost stroje (tedy využití, vzorec č. 2) se počítá jako součet časů, kdy stroj vyrábí 

(nezapočítává se čas prostojů ani přestávek), dělená opět součtem výrobních časů ovšem už bez 

přestávek. U tlakového licího stroje Rotor One mají přestávky za tři osmihodinové směny delší 

dobu trvání, než je obvyklé, a to 2 hodiny 45 minut (165 minut), kvůli nadměrnému hluku na 

pracovišti.  

Výpočet ukazatele výkonu (3) vychází z celkového počtu vyrobených kusů vynásobeného 

ideálním cyklem stroje, poděleného celkovým časem, kdy stroj vyráběl. Cyklus stroje je 1,5 

minuty, avšak čas pro práci operátora je definovaný na 3,5 normominut. Tento čas do výpočtů 

vůbec nevstupuje.  

Míra výkonu (4) se potom počítá jako rozdíl dobrých a špatných kusů podělený jen 

dobrými kusy. V tabulce Tab. 3 je přehled vstupních hodnot potřebných k výpočtu. 

Tab. 3 Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů OEE zařízení Rotor One 2500. 

Doba možného provozu 

výr. zařízení [min] 

Délka přestávek 

[min] 

Ideální cyklus 

[min] 

Počet vyrobených 

kusů [ks] 

Počet zmetků 

[ks] 

281,4 165 1,5 223 0 

 

𝑉𝑦𝑢ž𝑖𝑡í𝑅 =
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í − 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í 

=
281,4

1440 − 165
∙ 100 = 22 % 
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𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝑅 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů ∙ 𝐼𝑑𝑒á𝑙𝑛í 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í − 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒
=

223 ∙ 1,5

281,4
∙ 100

= 118,9 % 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑅 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů − 𝑍𝑚𝑒𝑡𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů
=

223 − 0

223
∙ 100 = 100 % 

 

Míra využití v porovnání s výstupem ze systému, kde dostupnost Rotor One 2500 vychází 

22 %, je shodná s výpočtem výše. Další ukazatele nelze s výstupem ze systému porovnat.  

Výkon vyšel nad 100 %, je ovšem třeba brát v potaz, že se do výpočtu nezahrnuje, když 

pracoviště zpracovává více výrobků zaráz. To znamená, že výrobní cykly se navzájem prolínají 

a doba možného provozu výrobního zařízení tak může obsahovat více výrobků.  Stejný problém 

nastává tehdy, když je zařízení v manuálním režimu, který se nezapočítává do celkové doby 

provozu zařízení, ale vyrábí se. Pro tento případ by bylo vhodné uvedený vzorec upravit tak, 

aby do něj vstupovaly všechny vyráběné kusy, které se v zařízení současně vyskytují. 

 Kvalita je zřetelně 100 %, jelikož nebyl vyrobený žádný vadný kus. 

 

3.4.2 Navíjecí a zatahovací centrum Alliance 5 

Na tomto pracovišti je zavedena dvanácti hodinová směnnost. Přestávka pro jednu směnu 

je nastavena na 60 minut. Míra využití u navíjecího a zatahovacího centra Alliance se počítá 

stejným způsobem jako u předchozího výpočtu Rotor One 2500.  

V tomto případě nebyl přesně stanoven ideální cyklus stroje na jeden kus výrobku. Pro 

operátora je však norma 10 minut na kus. V tomto čase je zahrnuta jak práce operátora, tak čas, 

který stráví výrobek ve strojním zařízení. Z toho důvodu bude ukazatel výkonu mírně 

zkreslený, jelikož se do vzorce započítává pouze čas práce stroje a není zde zahrnuta práce 

operátora viz (vzorec 3). 

Ukazatel kvality bohužel nelze dopočítat, jelikož není způsob, jak zjistit počet zmetků. Od 

zařízení Alliance se výrobky přesouvají na obšití a svařovaní konců. Po této operaci následuje 

zkušebna, kde se kontroluje kvalita. Neshodné kusy se zjistí tam, nelze je však zpětně spárovat 

s přesnou směnou (či operátorem), která konkrétní vinutí na rotoru dělala. Z toho důvodu není 

uveden ani výpočet míry kvality. V tabulce (Tab. 4) jsou uvedeny vstupní hodnoty pro 

následující výpočty. 

Tab. 4 Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů OEE zařízení Alliance. 

Doba možného provozu 

výr. zařízení [min] 

Délka přestávek 

[min] 

Ideální cyklus 

[min] 

Počet vyrobených 

kusů [ks] 

Počet zmetků 

[ks] 

486 120 10 64 - 

 

𝑉𝑦𝑢ž𝑖𝑡í𝐴 =
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í − 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í 

=
486

1440 − 120
∙ 100 = 36,8 % 
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𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝐴 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů ∙ 𝐼𝑑𝑒á𝑙𝑛í 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í − 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒
=

64 ∙ 10

486
∙ 100

= 131,7 % 

 

Procentuální vyjádření dostupnosti stroje lze vyčíst ze systému, jeho hodnota je 37 %. 

Využití z výpočtu vyšlo nevýznamně méně. Tuto nepřesnost lze přisoudit buď nepřesnému 

odečtu z grafu, nebo zaokrouhlení výstupu ze systému. Ostatní ukazatele už nelze porovnávat.  

Jak už bylo zmíněno výše, míra výkonu Alliance vychází zkresleně. Tedy 131,7 %. Je to 

právě z toho důvodu, že získaný cyklus pro výrobu jednoho kusu je čas určený pro operátora, 

ne pro práci stroje. Cyklus pro práci stroje by tedy měl být kratší jak 10 minut. Výpočet tedy 

nelze brát jako relevantní ve vztahu k míře výkonu zatahovací a navíjecí linky Alliance.  

 

3.4.3 CNC soustruh Emcoturn E65 

Všechny výpočty jsou opět prováděny stejným způsobem jako u přechozích strojů. Délka 

přestávky je stanovena na třikrát 30 minut, jelikož se jedná o tří směnný provoz. V tomto 

případě nejsou dostupné žádné procentuální výstupy jednotlivých ukazatelů OEE ze systému. 

Nelze je tedy porovnávat. Vstupní hodnoty pro výpočty jsou získány ze SAP a WINCC_OA 

a uvedeny v tabulce (Tab. 5). 

Tab. 5 Vstupní hodnoty pro výpočet ukazatelů OEE zařízení EmcoTurn E65. 

Doba možného provozu 

výr. zařízení [min] 

Délka přestávek 

[min] 

Ideální cyklus 

[min] 

Počet vyrobených 

kusů [ks] 

Počet zmetků 

[ks] 

1260 90 2,5 393 20 

 

𝑉𝑦𝑢ž𝑖𝑡í𝐸 =
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í − 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í 
=

1260

1440 − 90
∙ 100

= 93,3 % 

 

𝑉ý𝑘𝑜𝑛𝐸 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů ∙ 𝐼𝑑𝑒á𝑙𝑛í 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑠 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑚𝑜ž𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í − 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑗𝑒
=

393 ∙ 2,5

1260
∙ 100

= 78 % 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝐸 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů − 𝑍𝑚𝑒𝑡𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑢𝑠ů
=

393 − 20

393
∙ 100 = 94,9 % 

 

Dle výsledků lze soudit, že je stroj dostatečně vytížen. Jedná se o soustruh, který 

opracovává pouze jeden výrobek v daném čase. Je tedy znám cyklus konkrétního výrobku. 

Zařízení obsluhuje pouze jeden operátor. Do výroby už nevstupují další ukazatele, které by 

komplikovaly výpočet. Výsledky jsou tedy relevantní. Bohužel zatím není možné tyto výsledky 

dostat přímo ze systému a zkontrolovat tak správnost výpočtu. 
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Celkový dopočet OEE nemá v tomto případě smysl. A to vzhledem k tomu, že ne u všech 

strojů jsou jednotlivé ukazatele známy nebo nejsou určitým způsobem relevantní.  
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4 POROVNÁNÍ VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ  

Následující text obsahuje zhodnocení, jak je u jednotlivých strojů využito dvou 

používaných technologií nebo systémů pro vyhodnocování práce výrobních zařízení. 

U každého stroje jsou také shrnuty výsledky z výpočtů ukazatelů OEE. 

 

4.1 Tlakový licí stroj Rotor One 2500 

U tlakového licího stroje Rotor One je provoz pro zadávání výstupů do systému PAP ze 

všech vybraných strojů nejlépe odladěn a informace o dostupnosti stroje se zadávají 

v nejkratším časovém hledisku. Tím pádem i vyhodnocení ukazatele dostupnosti bude časově 

nejpřesnější.  

Systém SCADA si data od stroje přebírá ze serveru sám. Pokud je však výrobní zařízení 

v manuálním režimu není schopný zaznamenávat časy výrobních cyklů výrobků, které po dobu 

toho režimu vyjdou z pracoviště.  To znamená, že zaznamená hotový kus, ale nezapočítá jeho 

čas výroby. 

U výpočtu ukazatelů OEE dle získaných dat lze porovnat získanou míru využití s výstupem 

ze systému. Hodnota této dostupnosti u Rotor One vyšla shodná se systémem. Výkon už nelze 

porovnávat. Vyšel nad 100 %, což je přisouzeno tomu, že se současně v zařízení pohybuje více 

kusů výrobků a výrobní cykly jednotlivých produktů se tak navzájem prolínají. Tento výsledek 

tedy vychází zkresleně. Do budoucna by tedy bylo dobré zahrnout do výpočtů všechny tyto 

kusy, které se v zařízení současně pohybují. Dalším prostředkem pro zpřesnění výstupů by bylo 

omezení tzv. manuálního režimu, který ovlivňuje celé vyhodnocení. Do kvality vstupují pouze 

počty dobrých a špatných kusů. Výsledek nelze nijak zkreslit a má jasnou hodnotu. 

  

4.2 Navíjecí a zatahovací centrum Alliance 5 

Navíjecí a zatahovací linka Alliance obsahuje systém PAP pouze v omezené míře. Slouží 

pro zobrazení zakázky a dalších jejích informací. Neslouží pro zaznamenávání poruch, prostojů 

aj. na pracovišti v aktuálním čase. Není tedy možné dohledat proč např. zařízení nevyrábělo 

a výstupy, které běžně zadává obsluha se nemohou projevit ve výstupu dostupnosti OEE.  

 SCADA v tomto případě zaznamenává činnost pouze u posledního pracoviště této linky. 

Není přesně rozděleno, jak dlouho se produkt nachází na jednotlivých pracovištích. Čas cyklů 

u jednoho druhu vinutí se může výrazně lišit. Závisí to především na operátorovi, který vstupuje 

do výroby, produkt během ní odebírá z pracoviště a zase jej tam vrací.  

Při výpočtech lze opět porovnat výstup z míry využití zařízení s výstupem ze systému. Zde 

se hodnoty opět shodovaly s menší zaokrouhlovací chybou. Míra výkonu vyšla opět nad 100 %. 

Jak už bylo uvedeno tato vysoká hodnota vzniká díky tomu, že do výpočtu se zahrnuje norma 

práce operátora na kus, jelikož není znám ideální cyklus výrobního zařízení na kus. Míra kvality 

nebyla dopočtena, z toho důvodu, že nelze zjistit neshodné kusy. Kontrola probíhá až na 

následujících pracovištích a není spárovaná se směnou, která konkrétní vinutí prováděla. 

 

4.3 CNC soustruh Emcoturn E65 

U CNC soustruhu Emcoturn E65 neexistuje prozatím žádný výstup z OEE.  Nelze tedy 

zatím sledovat, jak stroj pracuje, popřípadě z jakého důvodu nepracuje. Systém PAP ovšem 
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funguje pro zadávání počtu vyrobených kusů, popř. zmetků, což se projevuje v SAP, nebo 

slouží jako elektronická dokumentace.  

K soustruhu je však napojen systém SCADA získávající data o provozu zařízení 

automaticky. V tomto případě jsou časy cyklů v jedné linii. Což se od CNC soustruhu také 

očekává. Výrobní činnost provádí sám a ve stejných výrobních cyklech. Výrobek je však 

potřeba do zařízení založit poté odebrat a následně zkontrolovat, což vykonává operátor stroje. 

Výstupy z výpočtu ukazatelů OEE nelze s výstupem ze systému porovnat. Vstupní 

hodnoty vycházely ze SAP a WINCC_OA. Jsou brány jako relevantní. S ohledem na to, že 

vyšly v celku vysoké hodnoty lze soudit, že stroj je dostatečně vytížen. 

 

Pro vyhodnocování se navzájem doplňují tři výstupy ze třech rozdílných systémů či 

softwarů. Každý má ve výrobě svoji opodstatněnou funkci. SAP z celopodnikového hlediska je 

v současné době významným podnikovým systémem, bez kterého si nelze představit výrobní 

proces. V případě výpadku tohoto softwaru přichází firma z finančního pohledu do značných 

ztrát. Například se musí nezpracovaná práce dopracovávat v přesčasech, nestíhá se včas vyřídit 

zakázku, tzn. újma zákazníka.  Díky SAP se mnohonásobně ušetří administrativní práce, tedy 

náklady na pracovní sílu. Příkladem může být i to, že díky systému SAP se denně zpracuje 80 

% zakázek z cca 800 plně automaticky bez zásahu člověka. Ve srovnání s dobou minulou, kdy 

ve firmě ještě neexistoval systém SAP se ve firmě vyrobilo zhruba 1,5 milionu motorů ročně 

při 1000 až 2000 variantách. Dnes se vyrábí zhruba stejný počet kusů motorů ovšem v 70 000 

variantách.  

Systém vyhodnocování OEE ve firmě slouží hlavně pro zjišťování ztrátových časů různého 

charakteru a intervalů seřízení u jednotlivých výrobních zařízení. Analyzuje a zaznamenává 

prostoje, poruchy, které jsou posléze sledovány a výrobní management se tyto problémy snaží 

podchytit a řešit. Tím zabraňuje, aby docházelo k nechtěným nebo až zbytečným ztrátám při 

výrobě, což se samozřejmě projevuje i ve finančním zhodnocení. Každá časová ztráta vyjadřuje 

pro firmu taktéž ztrátu finanční. Tomu se analýza dostupnosti OEE snaží zabránit. 

Systém SCADA se v mohelnickém Siemensu teprve zavádí. Práce popisuje současný stav 

jeho implementace a využití. Celkové zhodnocení přínosů zavedení systému SCADA bude 

provedeno v závěru implementace odpovědnými pracovníky Siemens. Systém SCADA by měl 

sloužit k podrobnému sledování výrobních zařízení při jejich činnosti podobně jako 

u vyhodnocování pomocí OEE, avšak plně automaticky. Z výstupů tohoto systému by měli být 

známy technologické parametry jedlových strojů v daných časech tzn. rychlost, výkon, otáčky, 

teplota atd. dle typu stroje. Systém SCADA má ve firmě za úkol snižovat poruchovost stroje, 

pomoct vyfiltrovat hlavní poruchy na stroji a tím napomáhat údržbě, která závady zcela odstraní 

nebo zredukuje na minimální množství. Z toho vyplývá, že systém by měl být přínosný 

především pro oddělení údržby.  
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4.4 Návrhy 

Aby bylo možné účinně využívat vyhodnocení OEE je v první řadě třeba znát všechny 

ukazatele. Je potřeba sestavit tým pracovníků, který by zjišťoval konkrétní hodnoty vstupující 

do výpočtu ukazatelů a zajistil jejich automatický sběr a následný výpočet. Ke sběru 

a vyhodnocování by bylo dobré přiřadit co nejvíce zařízení, které je třeba sledovat, např. CNC 

soustruh Emcoturn E65. Tím by si firma zajistila přehledné výstupy o činnostech svých strojů 

a mohla být tak lépe řešit jejich problémy, které na nich vznikají.  

 Míra kvality by se popřípadě mohla dopočítávat zpětně pomocí přiřazení čísla zakázky. 

Vizualizace jednotlivých ukazatelů OEE by bylo možné promítat na obrazovce u pracovního 

stroje v systému PAP. Což by mělo pro operátora i motivační charakter. Přesně by viděl, jak 

v daný den na určitém zařízení pracoval. S jakým využitím, výkonem a kvalitou. Při určitém 

systému odměňování by se daný pracovník více snažil zvýšit jednotlivé ukazatele, a tak 

i efektivnost svého zařízení. Je nutné, aby pochopil, proč snižovat prostoje a zapojil do jejich 

eliminací. Návrhy vizualizace ukazatelů výkonu a kvality, které se prozatím nehodnotí jsou na 

následujícím obrázku (Obr. 26).  

Obr. 26 Návrh vizualizace ukazatelů OEE. 

Pro kompletní využití této celkové efektivnosti zařízení je třeba ve firmě ekonomicky 

vyčíslovat ztráty při nečinnosti stroje, aby měl výrobní management přehled i o finanční podobě 

konkrétní ztráty. K tomu je minimálně nutné vyčíslit hodinovou sazbu při prostojích stroje, 

náklady na údržbu, ušlé zisky nebo penále za pozdní zakázku atd. 

Systém SCADA lze jen těžko hodnotit a doporučovat nová řešení, vzhledem k tomu, že je 

ve fázi implementace. Skýtá velké množství funkcionalit, které v současné době nejsou 

zprovozněny tudíž ani využívány. Určitě by bylo namístě zprovoznit sledování ukazatele OEE 

a starší verzi, kterou lze spouštět přes webový prohlížeč úplně zrušit. Otázkou ale je, jestli by 

k těmto datům měl přístup každý, jak tomu bylo doposud u výstupu dostupnosti OEE. 

Podmínky realizace, které vyplývají z využívání těchto systémů jsou: 

• vedení pracovníků, jež systém zavádí, jejich motivace, potřebné znalosti, 

• provést potřebná opatření nutná při implementaci nového systému,  

• proškolený personál, který rozumí výstupům z těchto systémů a umí je využít (tedy 

výrobní management, obsluha, oddělení údržby, výrobní ředitel), 

100 % 

83 % 

67 % 

Využití     Výkon    Kvalita 

VSTUP OEE 

OK:  80 ks 

NOK:   0 ks 

ČAS: 300 ks 

CYKL.:    2 min 

ZTR.:    30 min 
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• funkčnost a přehlednost informačních systémů, 

• správné posuzování prostojů ve výrobě a jejich snížení či úplné odstranění, 

• odstranit prostoje z důvodu nedostatku materiálu. 
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Při zavádění nového sytému do firmy se očekává výrazného zlepšení požadovaných 

výrobních procesů. V tomto případě se jedná o implementaci vizualizačního systému 

SCADA/HMI, který je aktuálně instalován pro tři vybraná výrobní zařízení. Firma Siemens 

s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice si stanovila cíle, jež chce dosáhnout za 

pomocí zmíněného systému SCADA.  

Prvním z cílů je zvýšení využitelnosti vybraných výrobních strojů. Požadavek míří na 

snížení ztrátových časů pro seřízení strojů a redukci neplánovaných prostojů z důvodu poruchy. 

Každý prostoj nebo neplánovaná odstávka zařízení pro firmu znamená určitou ztrátu, finanční 

náklad. Právě z toho důvodu se usiluje o eliminaci těchto ztrát a zvýšení celkové efektivity 

zařízení, čímž se samozřejmě snižují i nežádoucí náklady. Ideální využitelnost je pro firmu  

80–90 %.  

V následujícím grafu (Obr. 27) je znázorněno, jak vypadá aktuální stav využitelnosti na 

třech vybraných zařízeních, jimiž se práce zabývá, v porovnáním s požadovaným ideálním 

stavem využitelnosti. Znázorněné hodnoty byly vypočteny za pomocí ukazatele dostupnosti 

v kapitole 3.4. 

 Obr. 27 Zjištěné využití vybraných strojů x požadovaná využitelnost. 

Data vstupující do grafu jsou brána pouze za jeden pracovní den (24 hodin). Ze systému 

však lze zjistit, že za celý měsíc únor je průměrná hodnota využití Rotor One 2500 19 %, 

u centra Alliance 5 je to 47 %, což se přibližně shoduje se získanými výstupy z výpočtů, a proto 

jsou použity v grafu na obrázku (Obr. 27). Pro zajímavost, jak to s využitím vypadá po dobu 

celého měsíce února jsou v grafu (Obr. 28) zobrazeny procentuální vyjádření využití 

v jednotlivých dnech.  
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Obr. 28 Přehled využití v jednotlivých dnech února 2019, vlastní dle [33]. 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že je třeba navýšit využitelnost u tlakového licího stroje 

Rotor One 2500 a u Navíjecího a zatahovacího centra Alliance 5, aby bylo dosaženo 

stanoveného cíle využitelnosti. Naproti tomu hodnota dostupnosti soustruhu Emcoturn E65 

z Obr. 27 dokonce překračuje tento požadovaný procentuální rozsah, což je v pořádku. Obr. 28 

nezobrazuje výstup využití z jednotlivých dnů u Emcoturn E65, jelikož je systém prozatím 

nezaznamenává. 

Dalším cílem, který se pojí se zavedením systému SCADA je snížit náklady na údržbu 

strojů. To ve výsledku znamená redukovat práci údržbářů a zmenšovat náklady na náhradní 

díly. Firma díky této implementaci plánuje snížení celkových nákladů na údržbu o cca 

10–20 %. Tímto by při tak velkém počtu strojů, kterým disponuje, byla schopná dosáhnout 

významných úspor.  
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za cíl zjistit jaký je současný stav vybavenosti jednotlivých 

vybraných pracovišť ve firmě Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice, 

u kterých se určitými způsoby sleduje účinnost. Tyto výstupy bylo potřeba zhodnotit 

a navzájem porovnat. 

Firma v současné době využívá informačních systémů pro vyhodnocování činnosti svých 

strojů. Jedná se o systém pro vyhodnocování celkové efektivnosti zařízení, tedy OEE. Dále 

o vizualizační systém SCADA/HMI, který je aktuálně ve fázi implementace. A spolupráci 

podnikového softwaru SAP, popřípadě PAP. Na základě výstupů z těchto systémů byl u třech 

vybraných strojů proveden celkový dopočet jednotlivých ukazatelů OEE. Vybraná tři výrobní 

zařízení byla zvolena právě z toho důvodu, že se u nich zavádí systém SCADA.  

Prvním z nich byl Tlakový licí stroj Rotor One 2500 nacházející se na oddělení odlévání 

rotorů. Z výpočtů byla zřejmá nízká využitelnost stroje (22 %), na druhou stranu příliš vysoká 

míra výkonu. Zde byla navrhnuta změna ve vstupních hodnotách vzorce pro výkon.  

Druhým zařízením bylo Navíjecí a zatahovací centrum Alliance 5, které pracuje v oddělení 

navijárny. U tohoto pracoviště vyšly hodnoty v podobném měřítku jako u předchozího stroje, 

tzn. nízká míra dostupnosti, vysoký výkon. Pro získání požadované hodnoty míry výkonu bylo 

doporučení určit ideální cyklus stroje, který prozatím nebyl stanoven. Kvalita se u tohoto 

pracoviště nezaznamenává, což bylo také předmětem návrhů.  

Posledním strojem byl CNC soustruh Emcoturn E65 vyskytující se v oddělení obrobny. 

Soustruh prozatím nemá žádné výstupy ze systému vyhodnocení OEE, jak tomu bylo 

u předcházejících strojů. Výpočet je však relevantní a lze konstatovat, že získané hodnoty jsou 

u tohoto stroje nejuspokojivější, tzn. splňují požadavky pro využitelnost a zároveň nepřekračují 

hranici 100 %. Návrhem bylo zahrnout tento soustruh do vyhodnocování OEE, aby měla firma 

přehledné výstupy o činnosti stroje. 

Implementací systému SCADA chce firma Siemens docílit zvýšení využitelnosti svých 

výrobních zařízení na 80–90 %, a to pomocí zkracování časů na seřizování a opravu strojů nebo 

eliminací neplánovaných prostojů. Zároveň chce snížit náklady na údržbu o 10–20 %, což při 

celkovém množství výrobních zařízení může znamenat velkou finanční úsporu.  

Jelikož se ve firmě u strojů prozatím sleduje pouze míra využití neboli dostupnosti jedno 

z doporučení bylo dopočet ostatních ukazatelů OEE, tedy výkonu a kvality, aby byl pro 

celopodnikové porovnání výpočet kompletní. Následně by bylo třeba analyzovat jednotlivé 

ztráty, které u zařízení vznikají a spojit jejich hodnoty s finančním vyjádřením. Tak aby měl 

výrobní management přehled, jak o časových ztrátách ve výrobě, tak o jejich peněžní podobě. 

Tímto způsobem by management lépe odhadoval, jakou ztrátu eliminovat dříve na základě 

finančního zatížení. Další návrh spočíval ve vizuálním provedení výstupů z OEE, kde by měl 

operátor na svém pracovišti přehled o jednotlivých ukazatelích svého zařízení. To by pro něj 

mělo motivační charakter a snažil by se pracovat efektivněji, tzn. eliminovat prostoje. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit, jak se v praxi využívá výsledků o účinnosti strojů, 

které jsou podkladem pro správné rozhodování výrobního manažera, tak aby byl splněn zadaný 

výrobní úkol. Lze konstatovat, že cíle práce byly splněny.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Označení Legenda  

CAD Computer Aided Design, Počítačem podporované projektování  

CAM Computer Aided Manufacturing, Počítačem podporovaná výroba  

CAP Computer Aided Process Planning, Počítačem podporované plánování  

CAQ Computer Aided Quality, Počítačová podpora řízení kvality  

CIM Computer Integrated Manufacturing, Počítačem integrovaná výroba  

CNC Computer Numerical Control, Číslicové řízení počítače  

ERP Enterprise Resource Planning  

HMI Human-Machine Interface, Rozhraní člověk-stroj  

IoT Internet of Things, Internet věcí  

MES Manufacturing Execution Systém, Výrobní informační systémy  

NC Numeric Control, Číslicové řízení  

OEE, CEZ Overall Equipment Effectiveness, Celková efektivnost zařízení  

PAP Papier Arme Produktion, Nízka produkce papíru  

PEE Production Equipment Efficiency, Efektivnost výrobních zařízení  

PLC Programmable Logic Controller, Programovatelný logický automat  

PLM Product Lifecycle Management, Řízení životního cyklu výrobku  

PPS Production Planning Systém, Počítačová podpora pro plánování výroby  

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition, Supervizní řízení a sběr dat  

TEEP Total Equipment Effectiveness Performance, Celkový účinnost zařízení  

TPM Total Productive Maintenance, Totálně produktivní údržba  
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