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Primární a sekundární vlivy na produktivitu a jakost výrobků z pohledu MIS

Sběr produkčních dat

Sběr produkčních dat je v posledních letech důležitou 
činností nejen v tiskárnách. Cílem je monitoring stavu 
produkce promítnutý do plánu výroby i do manažerských 
přehledů zobrazujících online stav výroby, kontrola 
pracovníků a tím jejich větší angažovanost a v neposlední 
řadě zcela klíčové vyhodnocení rentability zakázek. 

CICERO Stapro Group začalo v tomto roce ve spolupráci 
s Univerzitou Pardubice na výzkumném projektu vlivu tzv. 
sekundárních parametrů na produktivitu a výslednou kvalitu 
produktu. Podívejme se na téma projektu detailněji. 

Hlavní parametry určující kvalitu 
výrobku a produktivitu práce jsou 
zejména: 

• Znalosti a motivace 
obsluhy

• Technické možnosti 
a stav stroje

• Nastavení stroje
• Parametry materiálu
• Parametry produktu
• Sekundární 

vlastnosti ovlivňující 
kvalitu produktu:
o Teplota vzduchu
o Vlhkost vzduchu
o Teplota lepidla
o Teplota funkčních 

částí stroje

Např. vnitřní teplota nebo vlhkost je ve výrobní hale 
nastavena dle doporučení výrobce a polygrafických norem 
a to s odpovídajícími tolerancemi. Každý to bere jako daný 
fakt. Sekundární parametry však zcela jistě ze své podstaty 
kvalitu a produktivitu ovlivňují. Otázka je, jak a v jaké 
interakci stojí s primárními parametry jako např. gramáž 
materiálu, rychlost stroje.

SBĚR PRODUKČNÍCH DAT

Základní podmínkou pro relevantní výsledky je kvalitní 
sběr vstupních dat. Ten je realizován následujícími způsoby:

Primární parametry – sběr offline

Jedná se o klasický a nejrozšířenější způsob sběru dat 
ideálně pomocí dotykového displeje případně tabletu. 
Terminál je umístěn buď u konkrétního pracovního místa, 
nebo je využíván více pracovními místy současně. Obsluze 
se nabízí zakázky v pořadí z dispečerské tabule z MIS se 
všemi relevantními technologickými informacemi. Je možné 

zobrazit přímo aktuální technologický list zakázek. Sběr 
dat funguje na zadání START STOP stavu s doplněním 
konkrétního množství čistého nákladu a makulatury. Tento 
způsob sběru dat se využívá především u doplňkových 
výrobních zařízení s nízkou hodinovou sazbou, případně 
u pracovišť ručních prací. Jeho nevýhodou je zadání údajů 
obsluhou a tedy možná manipulace s daty. Je zde tedy nutná 
kontrola nadřízeným např. na konci směny. Do reportingového 
modulu vstupují hodnoty o zpracování (obsluha, stroj, 
rychlost, makulatura) a jsou párovány s technologickými 
parametry z MIS (gramáž papíru, formát atd.).

Primární parametry – sběr online

JDF
Druhým způsobem sběru dat je standard JDF/JMF. 

Ten je zastoupen v praxi v menšině provozů. Důvody jsou 
dva. Za prvé je to jeho vysoká pořizovací cena – pro JDF/
JMF konektivitu je nutný speciální interface ve stroji, který 
navíc mají pouze novější zařízení. Dalším důvodem jsou 
odchylky od definovaného standardu JDF/JMF u různých 
výrobců. Můstek na propojení s MIS se tedy musí zpravidla 
vždy programovat na míru, což sebou nese nemalé náklady. 
Customizace můstku nastává zpravidla i při následných 
upgradech softwaru stroje. Instalace JDF/JMF můstku je tak 
časově i finančně náročná. Výsledek pro vyhodnocení v MIS 
je však stejný jako u předešlého způsobu.

PLC
Velmi dobrou alternativou k JDF/JMF je karta PLC. 

Jedná se o hardwarový snímač připojený k výrobnímu 
zařízení (tiskový stroj, knihařská linka apod.). Karta snímá 
signály ze stroje a převádí je na digitální data, která jsou 
následně uložena do SQL databáze, se kterou komunikuje 
MIS CICERO. Jedná se tedy o automatický sběr dat, kde 
je vyloučena manipulace ze strany obsluhy. Díky způsobu 
napojení je možné napojit většinu výrobních zařízení, 
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i staršího data výroby. Karta je navíc univerzální - v případě 
výměny stroje je karta jednoduše odpojena a připojena 
na stroj nový. Vlastní instalace karty PLC je záležitost zhruba 
2 - 3 hodin.

Pro vizualizaci aktuálních dat o strojích slouží aplikace 
„JOB MANAGER“ a pro práci obsluhy stroje je k dispozici 
aplikace „DATA PRODUCTION". Obě aplikace jsou dostupné 
přes webové rozhraní, případně jako aplikace pro Android 
a iOS. Do MIS vstupují opět výrobní data a jsou párovány 
s technologickými údaji o zakázce.

Sekundární parametry – sběr online

Senzory na lepidlo
S ohledem na možnosti napojení a typ stroje lze volit mezi 

několika volbami měření: 

• Napojení na systém stroje a využití jeho senzorů – toto 
řešení nemusí být vždy softwarově přístupné; data nelze 
brát jako 100 % verifikovaná. Toto řešení lze využít 
pouze v případě poskytnutí veškeré dokumentace a testů 
od výrobce stroje. Výhodou je samozřejmě absence dalšího 
přídavného zařízení na stroji.

• Distanční teploměr
• Kontaktní teploměr

Senzory na vzdušnou vlhkost
• Prostorové vlhkoměry

REPORTING
Cílem projektu je vyhodnocení nasbíraných hodnot a to  

na dvou úrovních:

1) Vzájemná interakce primárních a sekundárních parametrů
2) Prognóza a eliminace výrobních chyb

Tento nástroj pracuje takovým 
principem, že je tvořena 
databáze kritických kombinací 
materiálů a strojů s ohledem na 
hraniční hodnoty sekundárních 
parametrů. Tzn., zajímá nás, jaké 
kombinace materiálů a strojů 
jsou náchylné k vyšší chybovosti, 
případně snížení výkonu. 
Výrobní komplikace jsou pak 
zpětně zohledněny v kalkulacích, 
případně je obsluha upozorněna 
na očekávané výrobní těžkosti 
na technologickém listě 
a sběrodatových terminálech.
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