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Úspěch bez stabilních procesů?

Marko Grzinčič

ZÁKLADY

Jen 

potom 

mohu 

budovat 

a růst

Jsou naše 

procesy 

stabilní?
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Každý vedoucí výroby má vždy to samé přání, ten samý cíl – stabilní výrobní procesy

(včetně stabilních okrajových podmínek jak např. vlastnosti nakupovaných materiálů)

Je to proveditelné a udržitelné?

Automatizované procesy se přibližují určitému optimu – v principu je proces pod 

kontrolou určitého programu, techniky a mechatroniky.

Ale přesto vykazují stroje a zařízení poruchy – kontinuální automatický dozor má být 

„Stand der Technik“/„state of the art“ a preventivní údržba rizika snižuje.

Řešení: Kontinuální sběr a vyhodnocování dat je standardem a rizika snižuje 

autonomní a preventivní údržba

Manuální procesy v slévárenské branži jsou a zůstanou – problém je tímto 

předprogramovaný 

Řešení: každá chyba má své následky a tyto efekty je nutné včas, automaticky, 

správně a přesně identifikovat a reagovat
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Úvod – stabilní výrobní procesy

S inteligentně propojeným sběrem, zpracováním a vyhodnocením dat, s 

efektivní inženýrsko-organizační prací, jsou strategie nulové chyby a 

excelentně produktivní výroba odlitků zvladatelné.

Marko Grzinčič
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Výrobní ředitelé mají ještě jedno přání:

Když dostupné relevantní informace a sebekontrola všech pracovníků vytváří 

manažerský prostředek při řízení výroby.

Proč to ale nefunguje?

Manažerská kultura je postavena na „kontrole“ a „reportingu (zastaralých) dat“. K 

tomu slouží rozbujelá organizace směnových mistrů, předáků, mezioperační 

kontroly, výrobních technologů, průmyslových inženýrů, management je přítomný 

na hale, všude visí méně či více udržované nástěnky plné info. Jsou data 

relevantní a včas k dispozici? Kde jsou opatření?

Odměňovací mzdový systém je tak nastaven, že prémiová složka má nezajímavý 

podíl příjmu a není progresívní, nemá rozdělení na složku osobního výkonu a 

výkonu firmy a firma nepřiřazuje měsíční výsledky konkrétní měsíční prémii.

Operativní úkoly způsobují, že se konkrétní THP-pracovník nemůže koncentrovat a 

ani časově zvládat projektové či inovační aktivity.

Poslední fáze PDCA systematiky, totiž ověřování účinnosti již přijatých opatření a 

reakce na zjištěné odchylky od udržitelnosti nejsou konsekventně dodržované.
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Úvod – každá technická změna je doprovázena „měkkými“ řešeními
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Naše aktivity odpovídají trendům v průmyslu – více a více procesů a činností se 

profesionalizují, outsourcing není vnímán jako nákup za více peněz než bych pořídil z 

interních zdrojů a zároveň odbornost ve firmách mizí.

Důvody:

Jen externí specializované firmy mají tak široké zkušenosti a jsou silné skrze široké 

spektrum kontaktů a realizaci nejrůznějších projektů.

Jedná se o projekty, kde se tak silně specializovaní experti sotva mohou na 100% 

věnovat právě vybrané problematice v slévárně určité velikosti a dál se tím osobně 

rozvíjet.

Externí partner se může věnovat konkrétnímu projektu na 100%; efekt operativních 

úkolů je potlačen

Management slévárny nemá šanci se ubránit efektu provozní slepoty – externista odhalí 

skryté efekty ihned/velmi rychle.

Nezávislý poradce nesvázaný pracovními vztahy ve firmě klienta je schopen objektivněji 

posoudit balanc mezi aktivitami, požadavky a skutečnými schopnostmi pracovníků či 

personální zdroje co do kvantity

x

Úvod – PROČ Outsourcing
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Poprosíme Vás si zodpovědět několik vybraných témat

Spoléháme se na hlášenky našich dělníků, kteří ovládají stroje a zařízení, abychom 

sledovali OEE, příp. nemáme žádný automatický sběr dat ze všech strojů (jedno jako rok 

výroby a výrobce).

Parametry jsou snímané, ale do oddělených systémů a nepoužíváme databáze.

Stroj nebo zařízení viditelně nesignalizují svůj provozní stav (Jidoka systém).

Nevizualizujeme relevantní data k fci strojů a zařízení v hale tak, že každý zaměstnanec 

na dálku může sledovat aktuální stav a trendy.

Údržba a všechny úrovně managementu nepoužívají sběr dat v reálném čase k 

operativnímu řízení v reálném čase.

Zařízení jsou provozovatelné i přes evidentně NOK technologické limity – zařízení se 

automaticky nepřeklopí do poruchového stavu.

Nezaznamenáváme zcela automaticky spotřebu elektrického proudu, plynu, tlakového 

vzduchu, vody a jiných procesních materiálů.

Spotřebu elektrického proudu nám hlídá instalovaný automatický systém, dělá autonomní 

zásahy do řízení pecí a nevidíme, co přijde za minutu nebo pět.
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Minimálně jedno téma odpovídá Vaší situaci?







Potom nemáte 100%ně implementované systémy pro snižování výrobních ztrát.

Abychom se odlišili od konkurence, koncentrujeme se jen na slévárenský obor, protože 

disponujeme více jak 20letými zkušenostmi v branži.

Nabízíme hw a sw řešení.

Nabízíme také servis v procesním inženýrství, neboť multidisciplinární úkoly je nutné řešit 

komplexně.

Využíváme vhodné metodiky na analýzu a řešení problémů – odmítáme experimentální 

přístup k řešení problémů a přebírání best practices bez znalosti souvislostí.

Marko Grzinčič









S námi nebudete instalovat jen robustní technická řešení, ale s námi zároveň v 

kooperaci s vašimi příslušnými vedoucími pracovníky:

zvládnete překážky zavádění změn (change management) – díky rozsáhlým 

zkušenostem v rozdílných situacích, které jsme získali ve slévárenské výrobě,

zajistíte propojení témat IT s technologií, neboť máme na palubě odborníky v IT a

slévárenské experty,

stylem učení díky účasti v projektech (learning by doing) rozvinete týmovou práci 

a prohloubíte si znalosti v systematické práci při užití námi zvolených metod,

získáte zpětnou vazbu na jednotlivé osoby, které se zúčastní práce na projektu a 

k tomu návrhy opatření na zvládnutí situace.
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Nabídka
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Práce s daty – automatické vyhodnocování
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Záznam teploty formy je svojí výpovědní 

hodnotou dost limitovaná informace

Nová funkce:

Dosierofen 

A

Dosierofen 

B

Případová studie
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Automatický sběr dat - Příklad 

Marko Grzinčič

Nové funkce (v reálném čase; s vizualizací):

- Počet odlitých kusů

- Kdy se začalo odlévat, tj. jak dlouho trvala příprava nebo předání směny

- Stabilita času tuhnutí (vizualizuje modrý sloupec + statistika)

- Stabilita času obsluhy (vizualizuje červený sloupec + statistika; např. vyjímání odlitků,

péče o nářadí jako čištění, šlichtování, zakládání jader, filtrů, ruční nalévání kovu)

- Hlášení překročení nastavených MAX-časů pro manuální činnosti na formě

- Hlášení poruch (na panelu s možností zadávání odpovídajících kódů)

- Pořadové číslo odlitku vyrobené s NOK parametrem (teplota taveniny, formy apod.)

- Statistika o průběhu teploty – Min, Max, střední hodnota, Cpk, Ppk …)

+



Klient:

Zakázková slévárna s 12 licími pracovišti, technologie ručního lití do kokil

Zadání:

Vytvořit jednoduchou aplikaci pro velín slévárny, kdy vznikne:

- nezpochybnitelný údaj od odlitých kusech v reálném čase po kokilách

- vizualizace a archivace dat k prostojům po kokilách, odlévačích a 

produktech

- přehled technologických dat v podobě záznamu teploty z termočlánku v 

kokile; jeden nebo 2 termočlánky v kokile

- přehled technologických dat v podobě záznamu teploty taveniny v 

udržovacích pecích

- signály z termočlánků jsou přenášeny bezdrátově

- data sdílet do stávajícího systému ERP

- vzdálený přístup pro servis chodu systému

DIGITALNÍ SLÉVÁRNAx Marko Grzinčič

Příklad projektu – Vizualizace licího výkonu kokilové slévárny
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Příklad projektu – Vizualizace licího výkonu kokilové slévárny
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Příklad projektu – Zpracování signálu termočlánků pro technolog. účely

Teplota kokily 

horní část

Teplota kokily dolní část 

– zde se dá domnívat, 

že není čidlo vhodně 

umístěné – vůbec 

nereaguje jako čidlo v 

horní části

12:30 15:20

300°

C

400°

C

Teplotní záznam z kokil je zdroj pro sledování počtu odlitých kusů

Záznam je součástí analýzy příčin vzniku slévárenských vad

Záznam vizualizuje průběh směny – stabilitu procesu, rychlost zásahů při poruše

Konkrétně zde 2 kusy zvolnil slévač

tempo a tím se teplota šplhala k 

400°C horní díl
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Příklad projektu – Vizualizace technologických parametrů v slévárně

6-hodinové sledovací období



Teplota 

taveniny velmi 

stabilní

Teplota taveniny 

v udržovací peci 

– PROBLÉM!
Kvalita těchto 2 

odlitků?

Kvalita těchto 2 

odlitků?

Režim lití pravidelný, 

ale teplotní pásmo 

posunuté o 20°C – čím 

to je a má to vliv na 

kvalitu? 
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Příklad projektu – Kontrola spotřeby el. energie MAX v ¼ hod. čas. periodě









Zákazník: slévárna litin (elektrické tavící agregáty)

Cíl: Sběr dat a archivace energetické bilance, kontrola spotřeby el. proudu, 

tlakového vzduchu, plynu a vody, >10 klientských stanic, vzdálený přístup, kontrola 

odběrových a časově limitovaných špiček kvůli sjednaným cenám

Časový harmonogram: ½ roku včetně kompletně nové kabeláže a vývoji systému

Výsledek: slévárna využívá výhodný tarif pro ¼ hodinové odběry proudu a 

nepřetržitá kontrola pomáhá tavičům řídit tavící kampaně tak, že nedochází k 

žádnému překročení nákupních limitů spotřeby
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Std. Std.

X2

Nakupovaný 

max-limit

Prognóza spotřeby

X1

Příklad projektu – Kontrola spotřeby el. energie MAX v ¼ hod. čas. periodě
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Příklad projektu – Kontrola spotřeby el. energie MAX v ¼ hod. čas. periodě
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Příklady vizualizace

Marko Grzinčič
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Příklady vizualizace – velmi pestrá paleta nástrojů

 https://www.myscada.org/

Marko Grzinčič

https://www.myscada.org/
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 https://www.myscada.org/
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Příklady vizualizace

https://www.myscada.org/
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Příklady vizualizace

https://www.myscada.org/

Rozdílný druh a komplexita vizualizace

Screen, PC, Tablet nebo Smart mobil… (záleží jen na Vaší ochotě investovat do vybrané 

vizualizace)

https://www.myscada.org/
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Náš přístup k řešení úloh

Kdo chce řídit, musí umět měřit!

Není problém nasbírat data – umění je z nich dostat včas čitelnou inf. pro rozhodování ☺

Běžná realita: manuální kontrola nejdůležitějších procesních parametrů a lidské zásahy

DETYCON Vám proces řízení automatizuje.

Využíváme oddělené sítě

Důvod: – maximální bezpečnost!

– průchodnost dat (kancelářská síť je obvykle přetížena)

Upřednostňujeme „1 page report“ pro různé úrovně vedení - od ředitele přes energetiky po 

směnového mistra.

Standardní řešení: IT je od dodavatele a interně projekt koordinuje procesně znalý 

zaměstnanec.

Řešení od DETYCONu: již jako externisti jsme v synergii IT i procesně znalého technologa a 

tím pádem dochází u klienta k rychlejší a hlubší synergii požadavků firmy i schopností 

externího dodavatele!



DIGITALNÍ SLÉVÁRNAx Marko Grzinčič

Náš přístup k řešení úloh

Využíváme komunikační procesory Elsaco, které mají kruhovou vyrovnávací paměť pro 

vyrovnání výpadků sítě, či údržbu serveru. Jakmile je to možné, server chybějící data 

dočte.

Elsaco se stará o lokální sběr dat ve výrobní hale. Odtud jdou data po technologické síti 

do serveru. Lze sbírat data z řídicích systémů (komunikační protokoly), analogové 

hodnoty (teploty, tlaky, průtoky, …) a binární hodnoty (stavy přepínačů, relátek, …).

Proč Elsaco?

• Dlouhodobě dobrá zkušenost a zatím nulová poruchovost

• Příznivé ceny

• Velmi široké možnosti programování – možnost naprogra-

movat uživatelské bloky ve vyšším programovacím jazyku C

• Reference ☺

Remote maintenance – umožňuje administrovat server, upravovat obsah vizualizace a 

dokonce přehrávat programy v komunikačních procesorech Elsaco. Redukuje počet 

výjezdů po (i během) implementaci. Umožňuje rychle reagovat na požadavky zákazníka.

Automaticky předpokládáme sladění s bezpečnostní politikou zákazníka (IT oddělení).
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Náš přístup k řešení úloh

Marko Grzinčič

Remote maintenance

Remote 

SCADA

Clients

Server SSP

Archivní databáze

Místní SCADA klienti

Sběr dat po průmyslovém areálu

Technologická síť

Kancelářská síť

příp.

868 MHz



DIGITALNÍ SLÉVÁRNAx Marko Grzinčič

Reference

development and consistency / vývoj a důslednost

Dr. Ing. Marko Grzinčič

Studium materiálů na TU v Liberci

Studium slévárenství na Uni Magdeburg

Odborný poradce ve společnosti Inferta GmbH

Vedoucí divize Slévárna litin Škoda Auto (GJL/GJS)

COO Rautenbach Slovakia (hlavy válců)

Hlavní technolog Nemak Slovakia

Ved. závodu Illichmann Castalloy (zákaznická 

slévárna Al)

CEO Beneš a Lát (zákaznická slévárna Al)

70 publikací a přednášek

2 patenty

Dipl.-Ing. Boris Petr

Od r. 1999 průmyslové aplikace

(zpracování technologických dat a 

procesní řízení) v sektorech:

- Elektrárna Tušimice

- Elektrárna Počerady

- Elektrárna Prunéřov I

- Elektrárna Prunéřov II

- Elektrárna Ledvice

- Slévárna Seco Group AG

- Letiště Náměšť nad Oslavou - dveřní 

systémy

-Slévárna Illichmann

-Slévárna Beneš a Lát
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Děkujeme za pozornost

Marko Grzinčič


