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The article points out the possibility of solving the monitoring
of not only foundry production by means of self-help developed SW, which is competitive in the currently developing
environment called Industry 4.0. The content includes both
a basic description of functions and a brief explanation of all
the advantages of this approach to production management,
as well as the point of view from the actual management users of the joint-stock company of BENEŠ a LÁT a.s.
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Úvod
Na téma zavádění konceptu Průmyslu 4.0 do výrobních
podniků v České republice, slévárny nevyjímaje, existuje
v různých periodikách množství příspěvků. Nástup tohoto
konceptu k řízení výrobních provozů je nezpochybnitelný
a domníváme se, že i správný. Téměř každá manažerská
poučka se odkazuje na princip „pokud má být něco řízeno,
musí to být i měřeno a vyhodnocováno“. Tedy čím více je
výrobní proces kvantifikován a zobrazován v reálném čase,
tím větší je šance jej ovlivňovat rovněž v reálném čase a tím
vlastně řídit.
S-data, software vyvinutý v BENEŠ a LÁT a.s. pro sběr
a vyhodnocení procesních dat, tak jsou nástrojem pro udržení vysoké efektivity ve výrobě díky rychlému sběru dat,
jejich vyhodnocení a vizualizaci výstupů přímo u výrobních
zařízení i pro management řešící operativní i strategické
cíle.
Díky přímé spolupráci a maximální podpoře ze strany vedení se v naší firmě dlouhodobě daří intenzivnímu rozvoji informačních systémů, mimo jiné v oblasti sběru provozních
dat z klíčových výrobních zařízení v reálném čase. V současné době pokrýváme více než 95 % z těchto klíčových
výrobních zařízení. Jedním z produktů našeho IT vývoje je
SW S-Data, jehož výstupy umožňují pracovníkům středního
a vyššího managementu operativně reagovat na okamžitou situaci jak v primární výrobě odlitků, tak i v následných
provozech, jako jsou například apretace, nebo především
CNC obrobna. Zároveň slouží jako podklady pro nejvyšší
management při strategickém plánování na základě dosahovaných hodnot efektivity OEE/TEEP, a to jak v oblasti
plánování investic do výrobních zdrojů, tak i plánování personálních potřeb.
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Popis principu systému – S-data
Základem systému S-data jsou dva základní segmenty:
1) automatický sběr informací o výrobě
Univerzálním HW vybaveným specifickými čidly pro každé pracoviště se snímají primární data o aktivitě zařízení
a především o provedené operaci. Na vybraných strojích
jsou snímány i elektrické veličiny, díky kterým je kromě
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Obr. 1.

Nad shromážděnými a automatizovaně validovanými daty
je vystavěno prostředí pro distribuci informací o průběhu
zakázek výrobou i pro eskalaci informací o poruchách snižujících dostupnost výrobních zařízení jako zdrojů pro produkci. Princip fungování celého systému je znázorněn na
obr. 1.
Nyní je třeba nahlédnout na definované stavy, které jsou
zaneseny v tzv. číselníku událostí. Ten slouží k nastavení
maximální povolené prodlevy zařízení. Prodlevy lze nastavit
v absolutní hodnotě v minutách nebo poměrně ve vazbě na technologický (výrobní) čas cyklu (Ta) definovaný
v technologickém postupu daného výrobku. Díky rozdělení číselníku událostí až na úroveň závodu a provozu (dílny) můžeme vzít v potaz rozdílné parametry
a charakteristiky výroby různých výrobních technologií. Ať
už je to nízkotlaké či vysokotlaké odlévání anebo třeba obrábění. Potřeba odlišných nastavení pro různé výrobní procesy vychází z vlastní struktury společnosti BENEŠ a LÁT
a.s., která ve 4 výrobních provozech disponuje různorodými technologiemi od prototypování na 3D tiskárně kovů
přes různé technologie odlévání slitin neželezných kovů,
vstřikování plastů, obrábění nebo montáže.
V číselníku událostí je dále možné nastavením sady dalších parametrů řídit automatické chování systému nebo
„vynucovat“ další aktivity operátora, mistra, nástrojaře,
údržby atp. Ve stromu/přehledu automaticky generovaných

Schéma celého systému znázorňující jednotlivá propojení a návaznosti
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standardní informace o okamžitém průběhu spotřeby energií možné sledovat i cyklus výroby (reálný čas spotřebovaný na jeden výrobní cyklus stroje) a data tak vzájemně
provázat s výrobními parametry zařízení.
2) ruční sběr dat
Od operátorů ve výrobě a od managementu směny probíhá
zadání dat na dotykových on-line terminálech umístěných
přímo ve výrobě nebo prostřednictvím mobilní aplikace na
vlastní platformě Smart Forms.
Každý záznam v systému nese časovou značku, díky které získáváme v reálném čase informace o statusu zařízení,
tedy čas provozu, časy a druhy prostojů (poruchy, výměny
nástroje) nebo skutečné časy cyklu stroje během produkce. Tyto záznamy jsou samozřejmě provázané s výrobními
zakázkami, které s sebou nesou informace o použitých nástrojích (např. licích formách), časech jejich nasazení, zahájení zakázky, přihlášení a odhlášení operátorů výroby.
Oba segmenty jsou na úrovni databáze vzájemně propojeny a dochází k jejich vzájemnému ověření, tedy například
zda stroj označený operátorem jako aktivní (v produkci)
skutečně vykazuje aktivitu i v datech automatického sběru a zařízení skutečně vyrábí. V případě, kdy do databáze
nepřichází po předem definovanou dobu signál o činnosti
stroje, přepne se automaticky status stroje do stavu „neznámý“ a je vyžadována okamžitá reakce obsluhy nebo
směnového mistra za účelem specifikace druhu prostoje.
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událostí (lze mluvit o podmíněně generovaném work-flow)
je možné předdefinovat scénáře dalšího chování, např.
po nahlášení poruchy operátorem se okamžitě generuje
notifikace na mistra, který předává požadavek na údržbu
s upřesněním charakteru poruchy.
Pro údržbu je následně nastaven strom/přehled povinných
kroků, kdy je kromě dílčích kroků vyhodnocován i celkový
čas zásahu od zahájení opravy, bez kterého není možné vykazovat dílčí činnosti, až po ukončení opravy. Tento strom
událostí je definován skutečně precizně a je základem interface do systému Total Predictive Maintenance (TPM).
Na každé události lze definovat eskalaci a její adresáty a to
včetně pořadí automatických oznámení. Eskalaci je možné rozesílat e-mailem na konkrétní adresu nebo dynamicky
na adresu přítomného zodpovědného pracovníka, nebo za
použití SMS brány na mobilní telefony anebo dokonce zaslat zprávu uživateli přímo do mobilní aplikace, ze které lze
okamžitě reagovat na vzniklou situaci. Eskalacím lze samozřejmě nastavit různou prodlevu mezi jednotlivými kroky od
primárního oznámení problému řešiteli až po eskalaci na
vedoucí pracovníky při nedostatečné reakci v určené reakční době.
Základní číselníky obsahují širokou škálu stavů/událostí
zařízení, aby pokryly potřeby dané výroby v co nejširším

Obr. 2.

Dashboard na monitoru v provozu slévárny
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spektru, tedy mimo zmíněných poruch i poškození nástroje
nebo povinné/zákonné přestávky. Pro přehlednost a uživatelskou přívětivost jsou specifikována práva pro jednotlivé
úrovně přihlášených rolí (např. operátor má povolenou základní sadu cca 15 událostí, mistr má povolené prakticky
kompletní spektrum).
Díky nastaveným scénářům a eskalačním pravidlům se
podařilo minimalizovat rozpory v ručně sbíraných datech.
Vzhledem k jasně definovaným zodpovědnostem za jednotlivé prostoje dochází ke křížové kontrole zadaných dat
při prověřování jednotlivých prostojů.
S-data jako podpora pro řízení kvality
Další klíčovou vlastností systému S-Data jsou integrované
mechanismy
pro
přímou
podporu
a řízení kvality výroby. Při každém přihlášení operátora ke
stroji a zakázce (RFID čipová karta a čárový kód) proběhne automaticky ověření dosažené kvalifikace operátora pro
práci na daném pracovišti a výrobku. Kvalifikace je vyhodnocována například podle stupně zaškolení, dosažených
kvalitativních výsledků operátora v předchozím relevantním období, či seznámení operátora s existujícími kvalitativními notifikacemi, které se váží k vyráběnému produktu
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Vizualizace dat on-line ve výrobě
Okamžitý stav všech výrobních zařízení v systému je vizualizován v reálném čase pomocí velkoplošných obrazovek umístěných jak přímo ve výrobních provozech (obr. 2
a 3), tak i v kancelářích mistrů, nebo například obchodního
týmu, který tak má možnost sledovat průběh „svých“ právě
vyráběných zakázek.
K vizualizacím a statistikám lze přistupovat i vzdáleně prostřednictvím libovolného webového prohlížeče. Tím je zajištěna informovanost vertikálně přes všechny úrovně řízení
i horizontálně napříč pobočkami společnosti a provozy, to
vše bez nutnosti fyzické přítomnosti v konkrétním výrobním
závodě.
Pro analýzu a statistiky získané z rozsáhlé databáze existuje v rámci firemního intranetu sada sestav, která je neustále

Obr. 3.

rozšiřována dle potřeb vedení i jednotlivých úseků. Mezi
nejpoužívanější patří:
-- dostupnost kapacit a výkon zařízení (dva ze tří základních členů pro výpočet OEE);
-- detailní statistika prostojů za volitelné období (plánované/neplánované, zaviněné/nezaviněné, mikroprostoje
atd.);
-- porovnání výkonu mezi směnami / výrobními týmy či
provozy;
-- kontrola dodržování technologické kázně (provedení
operací v předepsaných intervalech, okamžik uvolnění
výroby mistrem apod.);
-- potřeba kapacity údržby či potřeba náhradních dílů
(v návaznosti na nastavení TPM);
-- statistika pro optimalizaci předvýrobních operací (především čas montáže nástrojů na licí stroj nebo obráběcí
CNC centrum);
-- informace o potřebě kapacit lidských zdrojů;
-- zpětná analýza toku zakázky výrobou – srovnání reality
s plánem, vizualizace v Ganttově diagramu (obr. 4);
-- Paretova analýza nejvýznamnějších prostojů (četnost
i trvání) – obr. 5.
Již v průběhu nasazení systému se objevily některé další
„neočekávané“ benefity, například útvar kvality začal téměř

Umístění monitoru s S-daty přímo v provozu slévárny
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a operaci – i toto seznámení je možné realizovat on-line na
pracovišti.
I tato komponenta systému pracuje se sadami oprávnění,
aby v případě zaškolování nových pracovníků mohl zodpovědnost za dosud nedostatečně zkušeného operátora
převzít jeho nadřízený, tedy mentor nebo směnový mistr.
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Obr. 4.

Ukázka využití principu Ganttova diagramu při sledování vytížení licího stroje

Obr. 5.

Paretův diagram pro analýzu časově nejvýznamnějších prostojů licích strojů
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Pohled a komentář uživatelů
Ing. Milan Luňák – vedoucí technologie
S-data jako pomůcka pro efektivní práci technologa
slévárny
Pro skutečně exaktní analýzu procesů výroby ve slévárenské branži je nutné pracovat s co možná nejpřesnějšími informacemi. U nás ve slévárenském provozu je to nejvíce
o monitoringu licích strojů z pohledu času. Tím mám na
mysli sledování a porovnávání délky výrobních cyklů na
každém stroji, pro každý vyrobený odlitek. Tento záznam
nám technologům hodně napoví o stabilitě samotného licího procesu a také poukáže na případné neshody vznikající
z nedodržení stanovených licích parametrů. Z toho plyne,
že S-data nám technologům neposkytují jen aktuální přehled o stavech pracovišť (licích strojích) ve výrobě a s tím
spojenými operativními technologickými zásahy, ale jsou
generátorem velmi relevantních údajů pro naše technické
analýzy prováděné buď z důvodu řešení reklamace interní
či externí, anebo optimalizací procesu odlévání pro každý
konkrétní typ odlitku. Výstupem našich analýz často bývá
stanovení kořenové příčiny reklamace nebo zavedení korektní výrobní normy (směnového výkonu).
Jakub Beneš – ředitel závodu a vedoucí výroby
S-data jako nástroj pro správné manažerské rozhodnutí
Celé roky zpět jsme věnovali energii hledání nejlepších metod pro měření využití našich technologií a procesů a díky

tomu máme v ERP informace o měření výkonů lidí, o odvádění operací on-line a alokaci nákladů při oceňování zásob vlastní výroby a další data na vysoké úrovni. Pro další
zlepšení jsme se vydali cestou přímého měření stavu strojů
a průběhu výrobních cyklů. A protože máme rádi řešení šitá
na míru, začali jsme si vyvíjet vlastní nástroj sledování strojních stavů pod taktovkou ICT kolegů s maximální podporou
výroby.
Pohled na stav výrobních zdrojů a jejich aktuální rozpracovanou výrobu on-line nelze ničím nahradit.
Dnes tak v reálném čase vidíme, co stroj produkuje, jestli
jsou dodrženy parametry, a pokud není stroj v produktivním stavu, jaký je důvod prostoje. Široká škála možností
reportingu a eskalací navíc posouvá efektivní řízení výroby na novou úroveň. Připojení klíčových výrobních strojů
umožňuje monitorovat aktuální stav, zobrazit pracovníkům
přímo ve výrobě plán a jeho aktuální hodinové plnění, dodržení taktových časů a plnění kvalitativních cílů. Díky tomu
lze přenést zodpovědnost za řízení výroby až přímo na výkonné pracovníky v dílnách.
Vzhledem k on-line hlášení aktivit pracovníků výroby, kvality a údržby máme precizní přehled o řešení odchylek s maximálním důrazem na rychlost odezvy a reakce. S využitím
e-mailu nebo notifikací formou SMS má každý potřebné informace o veškerých změnách v reálném čase. Úspěšnost
měříme pomocí sledování dosažené hodnoty SLA.
Největším viditelným úspěchem po zahájení monitorování
i sdílení bylo snížení neznámých prostojů o 95 %, zvýšení OEE o 20 % a zkrácení reakčních časů a časů prostoje
o více než 50 % a to již v rámci prvních 8 týdnů. Další zlepšování stavu sledujeme na denní bázi i přímo ve výrobě
s managementem závodu a na týdenní bázi na úrovni managementu společnosti. Zlepšování se už sice nevyvíjí tak
rychle, ale neustále držíme pozitivní trend.
Zavedení tohoto systému rozhodně nebylo jednoduché
a z podstatné části šlo o změnu mentality pracovníků ve
výrobě. Pokud bych se však měl rozhodovat znovu, zda
ano, nebo ne, jsem jednoznačně pro přímý monitoring.
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okamžitě využívat statistiky z automatického segmentu
k predikci a analýze příčin neshodných výrobků, technologie začala porovnávat Ta časy předepsané se skutečně
dosaženými apod.
Zajímavým efektem se ukázala i zdravá soutěživost mezi
závody v rámci společnosti, což významně přispívá k přirozenému zvyšování efektivnosti klíčových výrobních procesů.
Systém S-Data roste ve společnosti takříkajíc „pod rukami“, je vidět možnost dalšího rozvoje. Aktuálně připravujeme napojení na TPM systém proaktivní údržby, řízení spotřeby energií, další mobilní aplikace či doplnění jazykových
mutací pro zahraniční pracovníky.

