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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
 

   
ZKRATKA VÝKLAD JEDNOTKA 
   

AH Osová výška [ mm ] 

AlSi Slitina hliníku  

AÚ Autonomní údržba  

BO Běžná oprava  

GO Generální oprava  

LA Stará řada elektromotorů  

LE Nová řada elektromotorů  

MF Hlášení pro prohlídky stroje  

MO Hlášení pro nápravná opatření  

MP 
Hlášení pro poruchy – havárie 

strojů 
 

MX Hlášení drobných oprav  

OEE 
Overall equipment efficiency 

Celková efektivita zařízení 
 

P výkon [ W ] 

  [ kW ] 

SAP R/3 – PM 

Informační a řídicí systém 

Systems – Applications – 

Products   

 

SEM Siemens s.r.o. o.z. Mohelnice  

SO Střední oprava  

TPM 
Total product maintainance 

 
Totálně produktivní údržba 

WS Workshop  
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1 ÚVOD 
 

Diplomovou práci jsem zpracoval pro praktické využití na robotických pracovištích 

Colosio PFO ve společnosti Siemens s.r.o. Elektromotory o.z. Mohelnice. 

V dnešní době, kdy jsou požadované vysoké nároky nejen na kvalitu výroby dodání 

výrobku s vysokou přesností v co nejkratších možných dodacích lhůtách dle požadavku 

zákazníků, je společnost Siemens s.r.o. jako jeden z hlavních světových výrobců 

asynchronních elektromotorů AH 63-200 mm, nucena v rámci konkurenceschopnosti 

spolehlivě v požadovaných termínech zákazníkům dodávat výrobky s vysokou technickou 

úrovní a kvalitou, které splňují bezpečnostní požadavky s ohledem na životní prostředí a tím 

i určovat světový vývojový trend elektromotorů na trhu. Společnosti, které se chtějí prosadit 

a být úspěšné v konkurenčním boji na domácích a světových trzích, musí vynaložit obrovské 

úsilí a to nejen v samotné výrobě jednotlivých produktů, ale rovněž ve službách, organizaci 

a řízení jednotlivých podpůrných systémů uvnitř firmy. 

Mezi hlavní cíle společnosti patří systém řízení kvality výroby, bezpečnosti a životního 

prostředí. Tyto cíle lze dosáhnou jen s týmem vzdělaných a motivovaných pracovníků, kteří 

budou zvyšovat provozní spolehlivost, provozuschopnost zařízení a tím se prodlouží 

intervaly mezi odstávkami, které vedou k zvyšování produktivity výroby a efektivní využití 

výrobních prostředků a pracovních sil. 

Udržování těchto systémů, výrobních strojních zařízení ve spolehlivém 

provozuschopném efektivním stavu není absolutně jednoduchá a levná záležitost. Tím 

pádem je nejen důležité hledat, jak naplňovat efektivně požadavky na zlepšení, vyhnout 

neshodám, ale také je eliminovat proaktivním přístupem pomocí preventivních opatření dřív 

než nastanou. 

Mezi metody preventivních opatření, jak udržet zařízení v maximálním 

provozuschopném stavu s efektivním využitím, je metoda TPM – známá jako Totálně 

produktivní údržba - Total product maintainance. Tato metoda produktivní údržby 

systematizuje a zvyšuje produktivitu údržbářské práce a to v rámci spolupráce operátorů 

strojů, údržby, techniků a vrcholového managementu, při prevenci, odstraňování abnormalit 

a neshod způsobených provozem. 

Cílem mojí diplomové práce je analyzovat současný stav údržby, vysvětlit základní 

funkce systému TPM – AÚ a zavést tento systém na robotizované pracoviště Colosio PFO. 
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V teoretické části diplomové práce představím společnost, ve které jsem práci 

vypracoval, provedu analýzu a posouzení funkčnosti stávajícího systému řešení údržby jako 

celku a konkrétní údržby na slévárně. V další části provedu teoretické seznámení 

se systémem TPM - AÚ, základními kroky k funkčnímu zavedení do provozu. 

V praktické čísti provedu zpracování jednotlivých standardů a metodiky postupů 

systému TPM - AÚ na robotizovaném pracovišti tlakového lití AlSi na slévárně, 

a to na zařízení Colosio PFO 12C. 

V závěru diplomové práce provedu celkové zhodnocení zavedení TPM - AÚ do praxe 

včetně zhodnocení využití zařízení - OEE. 
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2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SIEMENS 
 

2.1 Siemens AG elektrotechnický koncern [1] 

 

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu 

Siemens AG, který je přes 165 let synonymem pro inovace, špičkové kvalitní technologie, 

spolehlivost a mezinárodní působení v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví 

a infrastrukturních řešení pro města a jejich okolí. Siemens AG je největším mezinárodním 

výrobcem technologií šetrných k ničení životního prostředí, které generují 40 % jeho 

celkového obratu. Ve finančním roce 2012 dosáhl Siemens obratu 78,3 miliard EUR s čistým 

ziskem 5,2 miliard EUR a zaměstnával zhruba 370 tisíc zaměstnanců po celém světě [1]. 

2.2 Historie společnosti Siemens v ČR [1]. 

 

Aktivity skupiny Siemens mají v českých zemích dlouholetou tradici. První zastoupení 

bylo otevřeno v Praze a Brně na podzim roku 1890. Již před tím, v roce 1881, Siemens 

dokončil osvětlení v Roustonově libeňské strojírně a v roce 1885 dodal osvětlení 

do Stavovského divadla. Na přelomu století Siemens postavil řadu městských elektráren, 

v několika městech zprovoznil veřejné osvětlení, v Praze a Olomouci vybudoval tramvajový 

provoz a v Ostravě elektrifikoval parní dráhu [1]. 

Po vzniku Československa zde Siemens zřídil několik velkých závodů, ve kterých 

vyráběl jak silnoproudá zařízení pro elektrárny, průmyslové závody, doly, hutě a elektrické 

dráhy, tak elektromotory a generátory, telefony a ústředny, lékařské přístroje, hradlová 

zařízení pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost [1]. 

V roce 1945 bylo zastoupení firmy včetně výrobních závodů znárodněno. K oživení 

došlo koncem šedesátých let. V roce 1971 Siemens otevřel technicko - poradenskou kancelář 

a obnovil dodávky moderních technologií. Do Československa se Siemens naplno vrátil 

v prosinci 1990 a rychle se rozrostl ve skupinu sdružující řadu obchodních a servisních 

firem a výrobních závodů [1]. 

 

2.3 Siemens v ČR [1] 

 
Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice.  Již 124 let je 

Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních 
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technologií. S počtem 9,7 tisíce zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. 

Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru 

v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních 

technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2013 

obrat 33,1 miliardy Kč. S objemem exportu, který dosáhl 21,8 miliard Kč, se Siemens 

v České republice řadí mezi největší exportéry[1]. 

 

2.4 Charakteristika odštěpného závodu Elektromotory Mohelnice 

 
Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice patří mezi přední světové dodavatele 

nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Našimi hlavními zákazníky jsou výrobci 

čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. V ČR působíme jako odštěpný závod 

společnosti Siemens, s.r.o. od 1. 10. 2010 [1]. 

Spojením podniků MEZ Mohelnice, Drásov a Frenštát pod Radhoštěm 1. 10. 1994 

vznikla společnost Siemens Elektromotory s.r.o. Ovšem historie spadá až do roku 1904, kdy 

dne 30. 9. 1904 byla založena společnost pro výrobu elektrických zařízení - Ludwig 

Doczekal & Comp. se sídlem v Mohelnici. V roce 1926 vznikla nová akciová společnost 

Siemens Elektrotechnika fúzí strojírenské a elektrotechnické a.s. v Mohelnici 

a Siemens  & Co., komanditní společnost Siemens Praha, o 19 let později v roce 1945 byl 

podnik zestátněn pod národní správu  Siemens – Schuckertových závodů se sídlem v Praze. 

A vznikla značka MEZ. V sedmdesátých letech patřil závod MEZ Mohelnice mezi přední 

Československé podniky. V devadesátých letech byla v podniku vybudována slévárna na 

výrobu odlitků z šedé litiny s linkou na povrchovou úpravu a tlakové lití odlitků z AlSi. 

Schválenou privatizací vládou ČR v roce 1994, formou přímého prodeje majetku, vstoupil 

do podniku koncern Siemens AG a byla založena společnost se začleněním do obchodního 

pole ASI 1N (Nízkonapěťové motory) Siemens Elektromotory s.r.o. Praha. V roce 2001 byl 

zahájen v Mohelnici projekt „Koncepce výroby elektromotorů v Evropě“ a závod se tak stal 

v oblasti výroby nízkonapěťových asynchronních elektromotorů evropským kompetenčním 

centrem (obr. 1). V dnešní době v šumperském regionu Olomouckého kraje, patří společnost 

Siemens Elektromotory, s.r.o. odštěpný závod Mohelnice, která čítá přibližně 2100 

pracovníků, mezi nejvýznamnější zaměstnavatele [1]. 
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2.5 Výrobní portfolio společnosti Siemens s.r.o. o.z. Mohelnice 

 
Společnost Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice produkuje nízkonapěťové 

jednofázové a trojfázové asynchronní elektromotory o různých výkonech. Výkon 120W až 

3 kW jsou motory jednofázové a výkon 60W až 30 kW jsou trojfázové. Dále Siemens 

produkuje brzdové trojfázové asynchronní elektromotory o výkonech od 0,12 až do 18,5 kW. 

Všechny tyto výkonové varianty jsou dodávány nejen na český trh, ale i na mezinárodní trhy. 

Provedení variant motorů (obr. 2). V současné době se denní produkce pohybuje kolem 3300 

ks elektromotorů [1]. 

 

 

Obr. 2 - Provedení motorů [1] 

Obr. 1 - Pohled na halu Siemens elektromotory, s.r.o., o.z. Mohelnice[1] 
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Elektromotory, vyráběné v odštěpném závodě v Mohelnice, rozdělujeme podle osové 

výšky hřídele na elektromotory s osovou výškou 56 – 90 mm malá řada a 100 - 200 mm 

velká řada. V SEM je produkováno celkem 12 řad. Řada 1LE1 (provedení motoru 

s hliníkovou kostrou a vysokou účinností) a osovou výškou AH 56 - 160 mm je v současnosti 

nejrozšířenější řadou. Další možnosti variant provedení elektromotorů uvádím následující 

v tabulce (Tab. 1) [1]. 

 

Obr. 3 - Trojfázový asynchronní elektromotor řady 1LE1 [1] 

Tabulka 1 - Provedení motorů [1] 
Základní popis motoru 

1. Trojfázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko Osová výška (mm) Výkon od-do (kW) 

1.1 S hliníkovou kostrou - 1LA7 56 - 160 0,06 – 18,5 
1.2 S hliníkovou kostrou s vysokou účinností – 1LA9 56 - 160 0,06 – 18,5 
1.3 S hliníkovou kostrou s vysokou účinností – 1LE1 160 4.22 

1.4 S hliníkovou kostrou v zajištěném provedení – 1MA7 
63 - 160 0,12 - 16 

1.5 S hliníkovou kostrou bez ventilátoru – 1PP7 56 - 160 0,09 – 18,5 
1.6 S litinovou kostrou – 1LG4 180 - 200 11 – 30 
1.7 S litinovou kostrou s vysokou účinností – 1LG6 180 - 200 11 – 30 

1.8 S litinovou kostrou s vysokou účinností bez ventilátoru – 1PP6 
180 - 200 11 – 30 

1.9 S litinovou kostrou bez ventilátoru – 1PP4 180 - 200 11 – 30 
1.10 S litinovou kostrou pro vestavbu – 1PK4 180 - 200 11 – 30 
1.11 S litinovou kostrou pro vestavbu – 1PK6 180 - 200 11 – 30 

2 Jednofázové nízkonapěťové asynchronní motory nakrátko – 1LF7 
56 - 100 0,12 - 3 
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Přibližně 90% všech variant vyráběných elektromotorů je s hliníkovou kostrou 

ze slitiny AlSi, zbylých 10% tvoří elektromotory s kostrou ze šedé litiny, hlavně se jedná 

o osové výšky AH 180-200. U ložiskových štítů a dalších odlévaných komponent je poměr 

použitých materiálů obdobný. Dnešní trend směřuje k útlumu gravitačního lití komponent 

z šedé litiny a rozvoji tlakového lití všech komponentů ze slitiny AlSi. Předpokládaný útlum 

lití komponent ze šedé litiny bude probíhat pozvolna až do roku 2017 [1]. 

 

2.6 Řez průběhem výroby elektromotorů 

 
Výroba komponent elektromotoru začíná slévárně a v lisovně. Hlavním úkolem 

slévárny je produkce odlitků koster, ložiskových přírub, ložiskových štítů, dílů svorkovnic 

patek, ze slitiny AlSi a šedé litiny opracovaných do finální podoby pro montáž. Hlavním 

úkolem lisovny je, lisování statorových a rotorových výlisků z dynamoplechu. Rotorové 

výlisky se paketují a na pracovišti lití rotorů se provádí na tlakový licích strojích odlev 

rotorů. Následně se do surové rotoru lisuje vyhrubovaná hřídel. Finální operace, obrobení 

rotorů i s dynamickým vyvážením probíhá na obrobně [Zdroj: autor]. 

Statorové pakety z lisovny putují do navijárny. Zde probíhá ruční nebo strojní vklad 

vinutí. Po vložení navinutého vinutí, zapojení, buď strojně, nebo ručně a odzkoušení je 

kompletní svazek opatřen impregnačním lakem. Po vysušení je svazek připraven na další 

operaci. Na pracovišti předvýroby se zalisuje statorový svazek do kostry, vyválečkuje 

a obrobí [Zdroj: autor]. 

 

Obr. 4 - Řez elektromotorem [1] 
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Finální kompletace (obr. 5) probíhá na montáži, kde se montují jednotlivé 

komponenty elektromotoru. Po té je na zkušebním pracovišti každý vyrobený elektromotor 

podroben zkoušce funkčnosti a kontrole parametrů a osazením výrobním štítkem. 

Po odzkoušení prochází elektromotor lakovnou, kde je provedena povrchová úprava. 

Následně se elektromotor zabalí a je expedován na GEIS do logistického centra. Zde je 

elektromotor připraven na expedici k zákazníkovi [Zdroj: autor]. 

 

 
Obr. 5 - Části elektromotoru [1] 

 
Legenda: 

1- přední ložiskový štít [1] 

2- zadní ložiskový štít [1] 

3- kostra elektromotoru [1] 

4- levá a pravá patka [1] 

5- rotor elektromotoru s hřídelí [1] 
 

6- statorové vinutí [1] 
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3 VÝVOJ SYSTÉMŮ ÚDRŽBY A FILOSOFIE 
 

3.1 Systémy údržby - vývoj 

 

1940 – Oprava strojů po poruše 

1960 – Plánovaná preventivní údržba 

1980 – TPM, RCM - Totálně produktivní údržba, Údržba zaměřená na bezporuchovost 

(Reliability Centred Maintenance ) 

 

Obr. 6 - Historický vývoj systémů údržby [3] 

 

3.2 Požadavky na údržbu, údržba jako nástroj. 

 

Údržba, je systematický proces, ve vztahu k péči o hmotný majetek firmy, který 

v sobě zahrnuje řízení a plánování činností vedoucích k bezporuchovému 

a provozuschopnému a bezpečnému stavu zařízení po dobu jeho celé životnosti. Mezi tyto 
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činnosti patří inspekční kontroly zařízení, měření geometrie, specifikace údržby, seřízení, 

opravy a mazání. Údržba je nutným hodnotovým tokem pro hlavní hodnotový tok – procesně 

technickou činnost (obr. 6) [2]. 

 

Obr. 7 - Hodnotový tok [2] 

 

3.3 Základní pojmy údržby[4], (obr. 6) 

 

 Údržba – Procesně technická činnost. Kombinace všech technických, administrativních 

a manažerských činností během životního cyklu objektu zaměřený, na jeho udržení 

ve stavu, v němž může vykonávat svou funkci. Strategie údržby – metoda managementu 

používaná k dosažení cílů údržby a to co nejlevněji udržovat stroje v provozuschopném 

stavu, zajištění trvalé produktivity, zvýšení celkové efektivnosti a výroby vysoce 

kvalitních výrobků [4]; 

 Provozuschopnost - udržovatelnost – schopnost objektu setrvat v provozuschopných 

podmínkách a plnit požadované funkce [4]; 

 Spolehlivost – je vlastnost stroje plnit požadovanou funkci v požadované kvalitě 

po dobu životnosti [4]; 

 Bezvadný stav -  je stav, kdy zařízení odpovídá technické dokumentaci [4]; 

 Bezporuchovost – je schopnost zařízení plnit nepřetržitě po dobu životnosti všechny 

požadované funkce [4]; 
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 Životnost - je doba, po kterou by mělo zařízení plnit požadované funkce s požadovanou 

přesností [4]; 

 Prevence – jsou opatření eliminující poruchy, mezi které patří TPM totálně produktivní 

údržba (maximalizace údržby, zlepšování, analýzy, zapojení kolektivu do údržby, 

monitoring strojů), Diagnostický systém údržby – odstavení stroje pouze tehdy, dosáhl-

li stroj mezního opotřebení, což zjistíme pomocí diagnostických přístrojů (mezní 

údržba), Prognostická údržba – vyhodnocení diagnóz a určení životnosti objektu, 

Proaktivní údržba – soustředí se na příčiny, ne na symptom [4]. 

 

 

Obr. 8 - Základní pojmy v údržbě [Zdroj: autor] 

 

3.4 Filosofie a hlavní role údržby 

 
Filosofií údržby je nejen efektivně odstraňovat poruchy způsobené haváriemi, které 

způsobují negativní vliv na celkovou ekonomiku, provozuschopnost a bezpečnost výrobního 

systému, ale hlavně hledání příčin vzniku těchto nahodilých poruch, případně dle možností 

těmto poruchám předcházet a provádět preventivní opatření. Takto fungující údržbářský 
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systém je schopen zajistit maximální využití výrobního systému – zařízení a fungovat 

na zásadách 3P (obr. 9) [5]. 

• PREVENTIVNOST (provedení opravy v pravý čas – v předstihu); 

• PROAKTIVNOST (hledání všech příčin vzniku poruch); 

• PRODUKTIVNOST (nedílná součást efektivní výroby – produktivita). 

 

 

Obr. 9 - 3P zásady údržbářského systému [Zdroj: autor] 

 

Chceme-li dosáhnout požadované provozní spolehlivosti, tak musíme mít stále 

na mysli. Provozní spolehlivost přinese snížení nákladů, ale snížení nákladů nepřinese 

provozní spolehlivost, a že provozní spolehlivost je cíl pro údržbu, nikoliv ztráta práce 

pro údržbáře. [5]. K zásadám 3P patří pravidelně se opakující činnosti, při kterých 

se neopravují ani nevyměňují části strojů. Jedná se o jednoduché činnosti, které provádí 

operátor a jsou nadefinované z provozního návodu stroje a úzce souvisí s autonomní údržbou 

- AÚ. Mezi tyto činnosti především patří: 

◄ Sledování a záznam abnormalit v nestandartním chování zařízení a změně 

technologických parametrů (netěsnosti, hluk, vibrace atd.) smyslovým 

vnímáním (sluchem, zrakem, hmatem, čichem); 
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◄ doplnění a sledování stavu Ph chladicích kapalin; 

◄ mazání (kontrola funkčnosti mazacích systémů, doplnění a výměna maziv); 

◄ čištění zařízení, pracovní prostor a jeho okolí (úklid odpadu, třísek a pod.); 

◄ udržování identifikačních typových označení zařízení (výrobní štítky 

zařízení, inventární čísla, označení mazacích míst, a pod.) čitelném stavu; 

◄ kontrolní činnosti spojené s provozem; 

◄ kontrola a optimalizace sledovaných technologických parametrů (tlak 

systémů teplota, otáčky). 

 

3.5 Skupiny, označení oprav zařízení a dělení činností 

 

Činnosti v údržbě dělíme na: 

◄ Plánované opravy zjištěných závad pravidelnými plánovanými 

preventivními prohlídkami (doplněné o abnormality nalezené 

při prohlídkách) a opravami dle revizních zpráv – 3P; 

◄ neplánované opravy – havárie související s náhodnými výpadky 

funkčnosti zařízení. 

Plánované opravy: 

◄ Běžné opravy (BO), jsou to drobné opravy menšího rozsahu, [6]; 

◄ střední opravy (SO), jsou to opravy, které v určeném rozsahu odstraňují 

následky procesu opotřebení. Rozsah a náplň je určená na základě 

plánovaných prohlídek. [6]; 

◄ generální opravy (GO) – jedná se o opravy největšího rozsahu, které 

odstraňují účinek opotřebení nebo poškození stroje tak, aby byly obnoveny 

původní technické vlastnosti spolehlivost a provozuschopnost stroje nebo 

zařízení na předepsanou nebo vyšší předem určenou úroveň [6]. 

Neplánované opravy: 

◄ běžné opravy (BO), havárie a nahodilých poruch [6].  
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4 SYSTÉM ÚDRŽBY V SEM 
 

4.1 Průřez historií údržby v SEM 

 

Historie údržby prošla od založení společnosti až do současné doby několika 

důležitými změnami. Od roku 1904 až do roku 2000 byla údržba společnosti Siemens 

součástí závodu. V roce 2000 bylo provedeno výběrové řízení na kompletní údržbářskou 

činnost, ve kterém zvítězila firmy Mostr. V tomto roce proběhl outsourcing kompletní 

údržby a trval celých deset let, kdy firma Mostr zajištovala kompletní údržbu ve firmě 

Siemens. Po vyhodnocení a kontrole vynaložených nákladů na údržbu zajišťovanou externí 

firmou a s tlakem na snižování nákladů na údržbu v roce 2011 vznikl nový projekt 

na insourcing údržby. Údržba byla zpět začleněna do firmy Siemens do dvou základních 

výrobních celků a byla řízena vedoucími pracovníky výrobních provozů. V září 2012 

proběhla řízená centralizace s optimalizací nákladů na údržbu, kapacit pracovníků 

a restrukturalizaci řízení údržby. Tato centralizace měla vést a vedla k řízení údržby 

z jednoho centra a k efektivnímu využití údržbářských kapacit. Pod jedním vedením byla 

rozdělena na dvě části, údržba provoz a údržba slévárna. V mé práci se budu zabývat údržbou 

slévárny [Zdroj: autor]. 
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4.2 Centralizovaný útvar pro zajištění podpory výroby - schéma [6] 

 

 
Obr. 10 - Organizační schéma [6] 
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4.3 Základní profesní rozdělení pracovníků na údržbě slévárna 

 

Pracovníci údržby slévárny rozdělujeme profesně na mechaniky, elektromechaniky, 

elektroniky a jemného mechanika, kteří pracují v třísměnném provoze v optimalizovaných 

počtech (Tab. 2). Pokud je potřeba z důvodu havárie, nebo plánované činnosti posílit nějakou 

směnu, je zde možnost kapacity mezi směnami efektivně přesouvat a minimalizovat tak 

případné odstávky z důvodu havárie, plánované údržby, nebo inspekční prohlídky. 

Zabezpečit těmito přesuny rychlejší uvedení zařízení do provozuschopného a bezpečného 

stavu [Zdroj: autor]. 

Tabulka 2 - Pokrytí směn 

 Jednotlivé profese pracovníků údržby - rozdělení 

Směnnost strojní údržba 
mechanik 

jemný 
mechanik 

elektro údržba 
elektromechanik 

údržba slaboproud 
elektronik 

Ranní směna 5 1 3 2 

Odpolední směna 2 - 2 1 

Noční směna 2 - 2 - 

[Zdroj: autor] 

 

4.4 Úroveň vzdělání, školení a odměňování pracovníků v údržbě 

 
Pracovníci na údržbě slévárny mají řádně ukončené středoškolské vzdělání 

a to na strojní údržbě a jemný mechanik v oborech strojní mechanik, strojní zámečník a jeden 

pracovník má zakončené vzdělání maturitou na strojní průmyslovce. Každý z pracovníků 

strojní údržby absolvoval školení svářečů na některé metody svařování (111 – Ruční 

obloukové svařování obalenou elektrodou, 135 – Obloukové svařování tavící se elektrodou 

v aktivním plynu, 311 - Tavné svařování kyslíko - acetylenovým plamenem), obsluha 

tlakových nádob, práce ve výškách, obsluha jeřábů a vazač včetně opravář jeřábů. 

Tři pracovníci strojní údržby absolvovali školení na vysokozdvižné motorové vozíky [Zdroj: 

autor]. 

Na elektroúdržbě jsou pracovníci vyučeni v oboru provozní elektrikář s platným 

školením vyhlášky §50. Všichni pracovníci elektroúdržby mají školení na VN, jelikož 
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opravují tavící indukční pece, které napájí vysoké napětí. Dále absolvovali školení jeřábníků 

a vazačů, tři pracovníci absolvovali základní svářečská školení na metodu (111 – Ruční 

obloukové svařování obalenou elektrodou, 135 – Obloukové svařování tavící se elektrodou 

v aktivním plynu), práce ve výškách a dva pracovníci elektro údržby absolvovali školení 

na vysokozdvižné motorové vozíky [Zdroj: autor]. 

Na údržbě slaboproud je u jednoho pracovníka evidováno vysokoškolské vzdělání 

v oboru řízení a programování s titulem inženýra ostatní pracovníci mají zakončené vzdělání 

maturitou na elektro průmyslovce s platným školením vyhlášky §50. Pracovníci jsou školeni 

na sytém Sinumerik, Fanuc, Heidenhain [Zdroj: autor]. 

 
Pracovníci jsou odměňováni dle Mzdového předpisu - Kolektivní smlouvy. 

Základem je hodinová sazba (třída / tarif) dle zařazení, dovedností a funkcí (parťák) 

a prémiemi s osobní výkonností. Prémie jsou spojeny s plněním zakázek 

výroby - dostupností zařízení. Osobní výkonost je variabilní 8 procentní složka prémií, 

kterou vedoucí údržby používá k motivaci za vykonanou práci, případně ke srážkám 

za neplnění pracovních povinností spojených s kvalitou vykonané práce při údržbářské 

činnosti [Zdroj: autor]. 

 

4.5 Systém údržby poruch a plánovaná údržba TPM 

 

Současný systém údržby na slévárně je založen na řešení plánovaných a neplánovaných 

oprav. Neplánované opravy jsou evidovány v Systému údržby a v informačním systému 

SAP R/3 – PM modulu jako hlášení MP. Plánované preventivní prohlídky spadají do 

systému 3P, preventivní péče o stroje a zařízení v informačním systému SAP R/3 – PM 

modulu označovaných jako hlášení MF - hlášení plánované prohlídky a následných hlášení 

plynoucích z prohlídek a to hlášení označené jako MO [Zdroj: autor]. 

Hlášení poruchy MP jsou do SAP založena operátorem pomocí čtečky čárových kódů 

na terminál konektorech a identifikační osobní karty. Pro údržbu, po příchodu hlášení MP, 

je to jasný signál, že se dané zařízení nachází mimo provoz z důvodu poruchy a je nutný 

údržbářský zásah pro zpětné uvedení zařízení do provozuschopného stavu [Zdroj: autor]. 
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Výstupem pro sběr dat o stavu zařízení, je bohužel pouze počet poruch a doba, kterou 

pracovník údržby strávil na poruše s hrubým popisem závady, který pracovník údržby 

zadává čárovým kódem na TC (obr. 11,12) při ukončování poruchy [Zdroj: autor]. 

 

Obr. 11 - Ukončení MP hlášení - kódy příčin [Zdroj: autor] 
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Obr. 12 - Ukončení MP hlášení - kódy částí [Zdroj: autor] 

 

Plánované prohlídky, patřící do systému TPM, jsou prováděny dle hlášení 

MF (obr. 13), ve kterém jsou popsány jednotlivé činnosti kontroly, které vychází z návodu 

na obsluhu dodaného výrobcem stroje, zkušeností a statistik poruchovosti. Prohlídky jsou 

pravidelně generovány systémem SAP R3 v modulu PM. Plánované prohlídky jsou 

prováděny ve spolupráci inspektorů a pracovníků údržby. Výsledkem plánované prohlídky, 
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je hlášení o provedené prohlídce v systému SAP R/3 – PM. označeno MO (obr. 14) se 

záznamem případných neshod, nebo závad, které byly při prohlídce odhaleny [Zdroj: autor]. 

  

Obr. 13 – Hlášení preventivní prohlídky MF [Zdroj: autor] 
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Obr. 14 - Hlášení následného opatření po prohlídce MO [Zdroj: autor] 

 

Plánováním a systémem TPM preventivní péče o stroje a zařízení z velké části 

předcházíme vznikům havárií a nečekaným odstávkám. Hlavními výhodami plánovaných 

pravidelných prohlídek je přehled o technickém stavu zařízení možnosti tvorby databáze 

technického stavu daného zařízení. K tomu, aby nám tento systém fungoval, je nutné 

dosáhnout změny v přístupu a to nejen obsluhy strojů, ale i údržby ke strojům a zařízení 

a změny jejich myšlení. Důležité je, aby si obsluha i pracovníci údržby uvědomili, 

že za optimální stav a funkčnost jsou odpovědni oba. Většinou zanedbání povinností 

při provádění běžné údržby a to jedné nebo druhé strany, se v praxi ukázalo jako jeden 

z hlavních důvodů havárií a nepředvídatelných poruch. Pokud se nám podaří změnit postoj 
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a myšlení jednotlivých pracovníků, je možné pomocí zavádění jednotlivých metod TPM, 

jako je např. Autonomní údržba, rozvíjet a zlepšovat procesy vedoucí k optimalizaci péče 

o hmotný majetek firmy a tím maximalizace provozuschopnosti zařízení v požadovaných 

parametrech kvality [Zdroj: autor]. 

 

5 APLIKACE TPM V ÚDRŽBĚ 
 

5.1 Historie metody TPM 

 

Kořeny filosofie metody TPM pochází z USA, z koncepce preventivní údržby. 

V 50. letech v Japonsku byla filosofie TPM uvedena do života a v 70. letech byla poprvé 

aplikovaná. Na začátku 20. století se metoda TPM stává metodou používanou i v Českých 

firmách. Jedním z průkopníků byla Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, Barum Continental 

Otrokovice a Autopal Nový Jičín [7], [11], [12]. 

 

5.2 Definice TPM metody podle Nakajimy [7], [11], [12] 

 

• TPM má za cíl maximalizovat efektivnost výrobního zařízení [7], [11], [12]; 

• TPM je celopodnikový systém produktivní údržby obsahující produktivní, 

preventivní i prediktivní údržbu a zlepšování v údržbě [7], [11], [12]; 

• TPM vyžaduje účast manažerů, techniků, obsluh i údržbářů [7], [11], [12]; 

• TPM zahrnuje každého jednotlivého zaměstnance od top-managementu 

až po řadového pracovníka [7], [11], [12]; 

• TPM je založeno na podpoře preventivní a produktivní údržby pomocí týmové 

práce (zejména v rámci samostatné údržby) [7], [11], [12]. 

Zjednodušená definice dle Institutu průmyslového inženýrství [7], [11], [12]. 

• ,,Nástroj permanentního zvyšování celkové efektivnosti strojů s aktivní účastí 

operátorů.“ [7], [11], [12]; 

• ,,TPM je soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku v optimálních 

podmínkách a ke změně pracovního systému, který udržení těchto podmínek 
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zajišťuje.“ [7], [11], [12]. 

5.3 Podstata a cíle TPM 

 

Co je a není TPM? [8] 

TPM je souhrn nástrojů a postupů, které rozhodně nejsou určeny jen pro oddělení 

údržby, jak by název mohl napovídat. TPM se svým způsobem dotýká každého pracovníka 

společnosti a je součástí firemní kultury. Filosofií TPM je změnou prostředí změnit lidi. [8] 

 

 

Obr. 15 - Filosofie TPM [8] 

Podstatu TPM tvoří tyto základní principy: 

• Tréning a motivace pracovníků údržby a obsluhy strojů; 

• přenesení zodpovědnost za čistotu zařízení, pracoviště a běžnou údržbu na obsluhu 

zařízení a rozdělení prací mezi obsluhou a pracovníky údržby; 

• vytvoření systému prediktivní a preventivní údržby; 

• minimalizace neplánovaných ztrát a následné zlepšení efektivnosti a účinnosti 

zařízení; 

• vytvoření týmu aktivních pracovníků, kteří se podílí na eliminaci prostojů a realizují 

procesy neustálého zlepšování. 
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TPM je charakterizována svým agresivním přístupem k absolutním cílům. Z hlediska 

TPM v oblasti správy a údržby strojů rozlišujeme tři základní cíle TPM [7]. 

 

 

Obr. 16 - Základní cíle TPM [Zdroj: autor] 

Cílem každé údržby je snížit ztráty nebo je úplně odstranit. Tyto ztráty podle druhého 

zdroje dělíme do 6 skupiny [7], [11], [12]: 
 

1. Prostoje, které souvisí s poruchami strojů či zařízení [7], [11], [12]; 

2. ztráty spojené s výměnou nástrojů, se seřizováním a nastavováním parametrů stroje 

[7], [11], [12]; 

3. ztráty, které jsou způsobené přestávkami ve výkonu strojů či zařízení, stroje a zařízení, 

kdy požadují zbytečné krátké zásahy obsluhy do chodu, tyto ztráty mohou tvořit 

až 25% časových ztrát [7], [11], [12]; 

4. ztráty, kdy stroj vyrábí produkty s nižší rychlosti, než s jakou jsme očekávali [7], [11], 

[12]; 

5. nedokonalosti spojené s kvalitou výrobku, které se projeví během výroby se negativně, 

projeví sníženou úrovní využití strojů a v neposlední řadě také snížením zisku [7], 

[11], [12]; 
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6. špatně provedené a připravené technologické zkoušky, které snižují čas na výrobu 
a výkon stroje [7], [11], [12]. 

 

6 TPM - PROGRAM AÚ 
 

Program AÚ je vytvořen pro obsluhu stroje a hlavním cílem je přenos kompetencí 

a některých činností z údržby na obsluhy strojů. Slouží také k tomu, aby se uvolnily kapacity 

kvalifikovaných pracovníků údržby na řešení a odstraňování problémů plánované, odborné 

údržby. Zavedení AÚ probíhá v sedmi krocích. Při zavádění nutno dodržovat posloupnost 

postupovat dle jednotlivých kroků a k dalšímu stupni pokročit až po zpracování a zavedení 

stupně předchozího. Od nejjednodušších až po ty nejsložitější (Obr. 17) [8]. 

 
Obr. 17 - Základní stupně TPM – AÚ [8] 

 

6.1 První stupeň – Čištění 

 

Cílem prvního kroku AÚ, je hloubkové čištění stroje operátorem, za účelem vyhledání 

abnormalit (průsaků oleje, poškozených a uvolněných částí stroje) a odhalení slabých míst 

Bc. Václav Hošek  Stránka 33 



Zavedení TPM na robotizovaném pracovišti  2015 

na stroji. Ověřit si v praxi, že čištění je kontrolou. Díky fyzickému kontaktu operátora 

se strojem a identifikaci abnormalit a pojmenování jednotlivých částí stroje, pomůže 

operátorovi rozlišovat abnormální stav od stavu normálního. Definovat nápravná opatření 

k odstranění abnormalit, protože i drobné teoreticky zanedbatelné abnormality mohou vést 

k závažným problémům a aktivně vtáhnout operátora do TPM. Realizace počátečního čištění 

je prováděna v několika na sobě navazujících krocích: 

 Příprava na čištění; 

 proškolení členů týmu, definice cílů počátečního čištění; 

 vlastní čištění stroje s fotodokumentací stroje před a po čištění; 

 odstranění všech abnormalit nalezených při čištění. 

 

6.2 Druhý stupeň – Eliminace zdrojů znečištění, standard čištění 

 

Cílem tohoto druhého kroku je zaměření se na definování standardu, který bude 

usnadňovat práci operátorům na odstranění vzniklých zdrojů znečištění, eliminovat 

systematickým čištěním tyto zdroje a optimalizace času potřebného k této činnosti. 

Realizace je v na sobě navazujících krocích: 

 

 Prohlídka všech částí stroje a definice zdrojů znečištění; 

 eliminovat zdroje znečištění a těžko dostupných částí stroje; 

 Redukce potřebného času na čištění; 

 Tvorba a definice standardu čištění. 

Specifikace standardu čištění: 

 Jakou metodou se čištění provádí? 

 Co je potřeba na stroji potřeba očistit? 

 Kdo a pomocí čeho čištění provádí? 

 V jakých intervalech se čištění provádí? 
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6.3 Třetí stupeň - Standard mazání 

 

Cílem třetího kroku je optimalizovat a nastavit standard mazání. Příprava a tvorba 

vychází z technické dokumentace stroje, kde je uvedeno v jakých intervalech a jaké mazivo 

nebo provozní kapalina je potřeba doplňovat do jednotlivých mazacích okruhů. 

Správným postupem při mazání a doplňování provozních kapalin, můžeme značně 

ovlivnit životnost a spolehlivost strojních součástí a minimalizovat jejich opotřebení. 

Pro bezporuchový provoz je tento krok velice důležitý a jeho zanedbání by mohlo vést 

k nepředvídatelným odstávkám – haváriím. Realizace je v na sobě navazujících krocích: 

 Kontrola mazacích míst na stroji 

 eliminace zdrojů problémů při mazání a odstranění závad; 

 definovat standard mazání a optimalizovat čas mazání; 

 vizualizace mazacích míst na stroji; 

 snížit čas potřebný na mazání. 

 

6.4 Čtvrtý stupeň - Všeobecná kontrola 

 

Smyslem čtvrtého kroku AÚ je seznámit operátora s funkcí stroje, jako jsou: systémem 

řízení, mazací, hydraulické a pneumatické okruhy, se základními mechanickými částmi 

stroje a porozumět názvům jednotlivých částí zařízení a technickým pojmům. Tyto 

informace budou sloužit operátorům při vykonávání samostatných a jednoduchých 

údržbářských zákrocích. 

 

Cíle čtvrtého kroku AÚ: 

 Definovat technický popis zařízení; 

 naučit pracovníky samostatně vykonávat jednoduché údržbářské zákroky; 

 implementovat a využívat vizuální prvky kontroly; 

 definování kritických uzlů a částí stroje z hlediska funkčnosti.  
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6.5 Pátý stupeň - Standardy 

 

Cílem tohoto pátého kroku je definice odpovědností a kompetencí mezi pracovníky 

výroby a údržby, optimalizace konečné podoby jednotlivých standardů činností spojených 

s AÚ a provedení vizualizace na stroji. Po implementaci tohoto kroku a převodu základních 

standardizovaných činností na operátory, by měla vzniknout dostatečná kapacita 

kvalifikovaných pracovníků údržby pro řešení plánované údržby na strojích. 

 

6.6 Šestý stupeň - Organizace a pořádek 

 

Cílem šestého kroku AÚ je rozšíření kompetencí s postupným zvyšování kvalifikace 

operátorů a maximální nezávislost a autonomnost pracovníků výroby v činnostech 

standardizované AÚ. V tomto kroku je vytvářen systém pravidel pro rychlou reakci 

pracovníků údržby na odstávku stroje nebo zařízení, včetně nastavení systému 5S. 

o SEIRI (sortovat, angl. Sort) - Odstranit z pracoviště všechny nepotřebné 

předměty, materiál a vše, co zabraňuje pohybu [9]; 

o SEITON (setřídit, angl. Set in order) - Zajistit místo pro všechno a to, že vše 

bude na svém místě - potřebné položky vizuálně uspořádat [9]; 

o SEISO (čistit, angl. Shine) - Zajistit, aby všechna pracoviště byla čistá a uklizená 

- čistota je formou prevence i kontroly [9]; 

o SEIKETSU (standardizovat, angl. Standardize) - Standardizovat nové poměry 

na pracovišti, vytvořit a udržovat funkční, přehledný a srozumitelný systém [9]; 

o SHITSUKE (sebekázeň, angl. Sustain) - Formou školení a tréninku napomáhat 

dodržování standardů a vytváření správných návyků [9]. 

 

6.7 Sedmý stupeň - Rozvoj autonomní údržby 

 

Cílem sedmého, posledního kroku je neustálá optimalizace, zlepšování a maximalizace 

provozuschopnosti stroje vlivem AÚ a úplným vrcholem je, předání zařízení v otázkách 

standardizované drobné údržby do rukou pracovníků výroby. 
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AÚ je základním nástrojem pro změnu názoru: „Já jsem tu, abych vyráběl, a údržbář, 

aby se staral o stroje." a postoje operátorů k otázkám údržby. "Operátor je se strojem po jeho 

nejdelší část životnosti, a proto je tím nejlepším kandidátem na odpovědnost za jeho stav 

a spolehlivost. [8] 

 

7 ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ - TPM  
 

7.1 Robotizované pracoviště popis zařízení Colosio 

 

Robotizované pracoviště Colosio PFO 12C (obr. 18) patří mezi klíčová zařízení dílny 

tlakového lití odlitků AlSi na slévárně. Na tomto zařízení se tlakovým litím odlévají 

komponenty pro výrobu elektromotorů. Zařízení bylo zařazeno do kategorie A, která značí, 

že se jedná o zařízení, které při výpadku, může ohrozit produkci motorů ve fa. Siemens. Toto 

robotizované pracoviště je složeno z osmi zařízení, která do Siemensu dodala firma Colosio 

s.r.l. Brescia Italie. Jedná se o tlakový licí stroj Colosio PFO 1200, portálové dávkovací 

zařízení Transal, ošetřovací zařízení Relbo Plus 1500 se směšovacím zařízením, manipulační 

robot Kawasaki RS30N, udržovací pec Krown KRB 1200, ostřihovací lis Diesse presse NG+ 

s dopravníkem na vtoky, automatické odsávání KMA Ultra Vent, temperovací zařízení 

Robomat Thermocast 3212 [Zdroj: autor]. 

 

Obr. 18 - Robotizované pracoviště [Zdroj: autor] 
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7.2 Jednotlivé kroky metody AÚ na Colosiu 

 

Úvodním krokem implementace je seznámení jednotlivých účastníků WS s terminologií 

používanou při aplikaci jednotlivých činností, moderátor WS vysvětlí přínos a hlavní význam 

kroků, které se budou při zavádění AÚ provádět. Pro předcházení nedorozumění je nutné 

popsat nejen zařízení, ze kterého se skládá robotizované pracoviště Colosio (obr. 18), 

ale i jednotlivé části všech zařízení. 

Jednotlivá zařízení robotizovaného pracoviště: 

1. Tlakový licí stroj Colosio PFO 1200 (obr. 19); 

2. ošetřovací zařízení Relbo Plus 1500 se směšovacím zařízením (obr. 20); 

3. portálové dávkovací zařízení Transal (obr. 21); 

4. ostřihovací lis Diesse presse NG+ s dopravníkem na vtoky (obr. 22); 

5. manipulační robot Kawasaki RS30N (obr. 23); 

6. udržovací pec Krown KRB 1200 (obr. 24); 

7. automatické odsávání KMA Ultra Vent (obr. 25); 

8. temperovací zařízení Robomat Thermocast 3212 (obr. 26). 

 

 

Obr. 19 - Tlakový licí stroj Colosio PFO 1200 [Zdroj: autor] 
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Obr. 20 - Ošetřovací zařízení Relbo Plus 1500 se směšovacím zařízením [Zdroj: 

autor] 

 

 

Obr. 21 – Portálový dávkovač TRANSAL [Zdroj: autor] 
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Obr. 22 - Ostřihovací lis a dopravník [Zdroj: autor] 

 

Obr. 23 - Manipulační robot Kawasaki RS30N [Zdroj: autor] 

 

Obr. 24 - Udržovací pec Krown KRB 1200 [Zdroj: autor] 
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Obr. 25 - Automatické odsávání KMA Ultra Vent [Zdroj: autor] 

 

 

Obr. 26 - Temperovací zařízení Robomat Thermocast 3212 [Zdroj: autor] 

 

7.3 První stupeň implementace – Čištění Colosia 

 

Základní a hloubkové čištění je prvním krokem. Čištění provádí celý tým pracovníků WS 

s využitím pracovníků údržby, kteří v případě nutnosti demontují potřebné krytování, 

aby bylo možno provést hloubkové čištění i v místech, která jsou velmi špatně dostupná 
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a možnosti identifikace abnormalit nalezených při čištění. Tyto abnormality se v průběhu 

činnosti zapisují do formuláře Zápis WS autonomní údržby (obr. 27) a pořizuje se k těmto 

abnormalitám fotodokumentace s číselným označením (obr. 28). V případě, že se jedná 

o drobné abnormality a je možnost je odstranit při WS, jsou pracovníky údržby odstraněny 

[Zdroj: autor]. 

  

Obr. 27 – zápis WS AÚ [Zdroj: autor] 
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Obr. 28 – fotodokumentace abnormalit [Zdroj: autor] 

Na základě fotodokumentace zjištěných závad, které nebyly odstraněny přímo na WS, 

vystaví moderátor hlášení typu MX na odstranění závad a přiloží fotodokumentaci, která 

slouží pracovníkům údržby k identifikaci závady. Je vytvořena Záznamová karta drobných 

závad (obr. 29), která slouží obsluze k záznamu neshod nalezených při provozu stroje. 

Obsluha zaznamená do jednotlivých kolonek na formuláře data k dané abnormalitě. Mistr 

v systému SAP R/3 založí hlášení MX na odstranění konkrétní závady uvedené v Záznamové 

kartě a zapíše číslo hlášení MX do karty. Údržba na základě MX hlášení závadu odstraní 

a ukončí hlášení MX [Zdroj: autor]. 

 

 

Obr. 29 - Záznamová karta drobných závad [Zdroj: autor] 

č.vyb. 2001066-M1

Jméno/ podpis Datum

Stroj: Colosio 12C

č.

KARTA ABNORMALIT

Nahlásil:Popis abnormality/ drobné závady MX

Provoz:  PROD 9
číslo MX 

(zapisuje mistr)

Inv.č. 5110204553
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7.4 Druhý stupeň – standard čištění 

 

Tvorba standardů je následným krokem po hloubkovém čištění a odstranění všech 

abnormalit. Do Formuláře pro standardy čištění (obr. 30) se provede sběr dat 

a fotodokumentace k jednotlivým činnostem, které se označí písmeny A, B, C, …, definuje 

se oblast čištění se standardem, kód čištění, kdo, jak, čím a jak dlouho bude čištění 

dle optimalizovaného standardu provádět a v jakém stavu se bude zařízení nacházet [Zdroj: 

autor]. 

 

Obr. 30 - Formulář pro standard čištění – sběr dat [Zdroj: autor] 

Z těchto dat a fotodokumentace jsem vytvořil jednotlivé standardy s přesně stanoveným 

stavem, jak má konkrétní uzel vypadat po provedené činnosti. Tyto standardy čištění jsou 

pro použití vystaveny u stroje (obr. 31) a slouží obsluze, jako návod k optimalizované 

činnosti.(obr. 32 - 34). Standardy jsou rozděleny dle opakovatelnosti na směnné SC, týdenní 

TC a roční RC čištění [Zdroj: autor]. 

  

Obr. 31 - Standardy na stroji [Zdroj: autor] 
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Obr. 32 - Směnový standard SC [Zdroj: autor]  
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Obr. 33 – Týdenní standard TC [Zdroj: autor] 
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Obr. 34 – Roční standard RC [Zdroj: autor] 

 

7.5 Třetí stupeň - Standard mazání Colosia 

 

Tvorba standardů mazání je následným krokem. Vychází z výrobní dokumentace 

jednotlivých strojů a to ze statě údržba. Do Formuláře pro standardy mazání (obr. 35) 

jsem provedl sběr dat a fotodokumentace k jednotlivým činnostem, které se označí písmeny 

A, B, C, …, definuje se oblast mazání se standardem, kód mazání, kdo, jak, čím a jaké 

mazivo bude použito a v jakém stavu se bude při činnosti mazání zařízení nacházet [Zdroj: 

autor]. 
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Obr. 35 - Formulář pro standard mazání – sběr dat [Zdroj: autor] 

 

Z těchto dat a fotodokumentace jsem vytvořil jednotlivé standardy s přesně stanoveným 

stavem, jak má konkrétní uzel mazání vypadat po provedené činnosti. Tyto standardy mazání 

jsou jako standardy čištění vystaveny u stroje (obr. 31) a slouží obsluze, pracovníku údržby 

a pracovníku funkce mazač jako návod k optimalizované činnosti (obr. 36 - 38). Standardy 

jsou rozděleny dle opakovatelnosti na směnné SM, týdenní TM a roční RM čištění. Směnové 

mazání SM a kontroly stavu maziva provádí dle standardu obsluha stroje. Měsíční mazání 

dle standardu je definováno částečně pro mazače a pro pracovníky údržby, roční mazání RM 

je definováno pro pracovníky údržby. Roční mazání je dle standardu mazání naplánováno 

do pravidelných ročních prohlídek prováděných inspektorem. Hlavním údajem 

ve standardech je uveden typ maziva, které je možné na daný mazací uzel použít. Tento údaj 

je velmi důležitý pro předcházení záměny maziv, které mohou vést k znehodnocení maziva 

v nádržích a k předcházením možných havárií způsobených záměnou maziva. Všechny typy 

a druhy maziva jsou čerpány z výrobní dokumentace [Zdroj: autor]. 
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Obr. 36 - Směnový standard SM [Zdroj: autor] 

 

 

Obr. 37 - Měsíční standard MM [Zdroj: autor] 
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Obr. 38 - Roční standard RM [Zdroj: autor] 

Mazací místa na všech zařízeních robotizovaného pracoviště jsou označena 

vizualizačními značkami, na kterých je zaznamenáno číslo standardu ke kterému se daný 

mazací uzel vztahuje, stav stroje, interval mazání a přesné označení použitého maziva 

pro předcházení záměn maziv [Zdroj: autor]. 

 

Obr. 39 – Vizualizace mazacích míst [Zdroj: autor] 

Bc. Václav Hošek  Stránka 50 



Zavedení TPM na robotizovaném pracovišti  2015 

Aby bylo možné kontrolovat plnění jednotlivých standardů mazání a čištění, byla 

vytvořena kontrolní záznamová karta (obr. 40). Zde jsou obsluhou ,mazačem a pracovníky 

údržby zaznamenány provedené činnosti dle standadrdů mazání do části kontrolní karta 

mazání a obsluhou je do části čištění zaznamenané provedené čistící činnosti dle standardů 

čištění. Tato karta je umístěna na robotizovaném pracovišti, pro možnost kontrol a zápisů 

[Zdroj: autor]. 

 

Obr. 40 – Karta čištění a mazání [Zdroj: autor] 

 

 

Obr. 41 - Standardy na robotizovaném pracovišti [Zdroj: autor] 
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Pro tvorbu standardů mazání jsem čerpal z jednotlivých technických dokumentací strojů 

(obr. 42) robotizovaného zařízení – kapitola údržba zařízení, tabulka mazání. Zde jsou 

výrobcem doporučená maziva a doporučené intervaly jednotlivých mazacích činností [Zdroj: 

autor]. 

 

Obr. 42 – Dokumentace strojů [Zdroj: autor] 

7.6 Čtvrtý a pátý stupeň – všeobecná kontrola AÚ 

 

Pro vyhodnocení a kontrolu funkčnosti autonomní údržby jsou prováděny kontroly 

náhodně vybraných pracovišť. Na kontrolu a možnost zhodnocení funkčnosti se používá 
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nástroj k tomu vytvořený. Jedná se o kontrolní kartu (obr. 43), do které se zaznamenávají 

odpovědi obsluhy na otázky kontrolního auditora. Jednotlivé otázky jsou zaměřeny 

na znalosti spojené s autonomní údržbou, na smysl prováděných činností dle standardů 

čištění a mazání, zaznamenávání prováděných činností do karet, znalostí jednotlivých částí 

stroje pro identifikaci, popis abnormalit a zajištění jejich odstranění [Zdroj: autor]. 

 

 

Obr. 43 - Auditorská karta funkčnosti AÚ [Zdroj: autor] 
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Část AÚ P. č. Hodnocení

1.1 1

1.2 1

1.3 1

1.4 1

2.1 1

2.2 0

2.3 1

2.4 1

2.5 1

3.1 1

3.2 1

3.3 1

3.4 1

3.5 1

6.1 1

6.2 1

6.3 1

6.4 1

∑ 7 17

Bodové hodnocení: 1 - ANO (vyhovuje), 0 - NE(nevyhovuje)
Max. počet bodů = 18 

0 95%Vypracovala: Komárková T. Úspěšnost:

Kontrola

Umí pracovník určit jednotlivé části zařízení dle Standardů AÚ?

Je Kontrolní karta pravidelně kontrolovaná nadřízeným pracovníkem?

Je na pracovišťi aktuální  Standard AÚ?

Ví operátor, co je to Autonomní údržba zařízení?

Celkový součet dosažených bodů

3. krok 
Standard 
Mazání

Je na pracovišti vizualizovaný Standard mazání?

Ví pracovník, co je úlohou Standardu mazání?

Vykonává se mazání podle standardu na zařízení?

Jsou označena mazací místa na stroji vizualizačnímí Značkami?

Provádí se záznamy do Kontrolní karty ?

2. krok 
Standard 
Čištění

Je na pracovišti vizualizovaný Standard čištění?

Ví pracovník k čemu slouží Standard čištění?

Vypovídá stav stroje  o dodržování  čištění zařízení?

Provádí se záznamy do Kontrolní karty ?

Umožňuje stav zařízení  vykonávat Standardy čištění? 

Kontrola funkčnosti Autonomní údržby
vyhodnocení
Zařízení:Colosio 12C Datum: 8.3.2015

Otázka

1. krok 
Karta 

abnormalit

Je na pracovišti Karta abnormalit dostupná operátorovi?

Zaznamenává operátor i údržba veškeré údaje do Karty abnormalit?

Jsou na jednotlivé položky z Karty abnormalit vystavena MX hlášení?

Jsou odstraněny veškeré poruchy zapsané v Kartě abnormalit ?

Úspěšnost : 95 %  

výborně dobře střed špatně velmi špatně

100 - 90% 89 - 80% 79 - 70% 69 - 60% < 60 %

95% 95%

0% 0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

I. KV II. KV III. KV IV. KV

GJ 14/15
PROD9

Cíl 90%

Graf průběhu Kontrol funkčnosti AÚ GJ 14/15

Bc. Václav Hošek  Stránka 53 



Zavedení TPM na robotizovaném pracovišti  2015 

7.7 Šestý stupeň - Organizace a pořádek zavedení 5S 

 

Cílem šestého kroku AÚ je rozšíření kompetencí s postupným zvyšování kvalifikace 

operátorů a maximální nezávislost a autonomnost pracovníků výroby v činnostech 

standardizované AÚ. V tomto kroku je vytvářen systém pravidel pro rychlou reakci 

pracovníků údržby na odstávku stroje nebo zařízení, včetně nastavení systému 5S. Vytvoření 

plánu úklidu pracoviště s standardy pracovišť v souladu s 5S [Zdroj: autor]. 

 

o SEIRI (sortovat, angl. Sort) - Odstranit z pracoviště všechny nepotřebné 

předměty, materiál a vše, co zabraňuje pohybu [9]; 

o SEITON (setřídit, angl. Set in order) - Zajistit místo pro všechno a to, 

že vše bude na svém místě - potřebné položky vizuálně uspořádat [9]; 

o SEISO (čistit, angl. Shine) - Zajistit, aby všechna pracoviště byla čistá 

a uklizena - čistota je formou prevence i kontroly [9]; 

o SEIKETSU (standardizovat, angl. Standardize - Standardizovat nové 

poměry na pracovišti, vytvořit a udržovat funkční, přehledný 

a srozumitelný systém [9]; 

o SHITSUKE (sebekázeň, angl. Sustain) - Formou školení a tréninku 

napomáhat dodržování standardů a vytváření správných návyků [9]. 

 

 

Obr. 44 - Plán čištění 5S [Zdroj: autor] 
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Obr. 45 - Standardy 5S [Zdroj: autor]  

 

7.8 Sedmý stupeň - Rozvoj autonomní údržby 

 

Cílem sedmého, posledního kroku je neustálá optimalizace, zlepšování a maximalizace 

provozuschopnosti stroje vlivem dodržování standardů AÚ, standardů 5S a úplným 

vrcholem je, předání zařízení v otázkách standardizované drobné údržby do rukou 

pracovníků výroby a rozvíjet jejich schopnosti neustálým tréninkem [Zdroj: autor]. 

AÚ je základním nástrojem pro změnu názoru: „Já jsem tu, abych vyráběl, a údržbář, 

aby se staral o stroje." a postoje operátorů k otázkám údržby. Operátor je se strojem po jeho 

nejdelší část životnosti, a proto je tím nejlepším kandidátem na odpovědnost za jeho stav 

a spolehlivost [8]. 
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8 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ ZAVEDENÍ TPM 
 

8.1 Shrnutí přínosů 

Hlavním cílem mé diplomové práce na téma Zavedení TPM na robotizované 

pracoviště Colosio bylo vytvoření systémového nástroje v péči o jednotlivá zařízení 

robotizovaného pracoviště Colosio. Provedl jsem návrh a implementaci jednotlivých stupňů 

AÚ, vytvořil jsem dle Technické dokumentace jednotlivých zařízení, standardy k činnostem 

čištění a mazání jednotlivých zařízení, které slouží pro pracovníky výroby a pracovníky 

údržby jako návody k optimální a efektivní činnosti prováděné v rámci TPM, pravidelné 

péče o stroj a zařízení. Při WS jsme si sjednotily popisy jednotlivých zařízení k identifikaci 

a pojmenování uzlů v případě odhalení a identifikace vzniklých abnormalit. Díky fyzickému 

kontaktu pracovníků výroby s konkrétními částmi strojů se zvýšila kvalifikace obsluh 

k vyhodnocení normálního a abnormálního režimu stroje a současně k hledání příčin 

vzniklých abnormalit. Nastavil jsem jednotlivé zodpovědnosti za provoz a drobnou běžnou 

údržbu robotizovaného pracoviště Colosio dle jednotlivých standardů na obsluhu a určil 

jsem rozhraní mezi činnostmi obsluhy a údržby. Výhodou vytvořeného systému péče o stroj 

je, že vytvořené standardy lze přenést a  jednoduše adaptovat na ostatní robotizovaná 

pracoviště Colosio ve slévárně v Siemensu [Zdroj: autor].  

8.2 Výčet technických a systematických přínosů: 

 

◄ Standardizace a vizualizace pracovních činností na zařízení; 

◄ vizualizace a identifikace druhů používaných maziv; 

◄ optimalizaci časů při prováděných činnostech drobné údržby; 

◄ přenos drobných údržbářských činností na obsluhu; 

◄ pracovníci údržby jsou kapacitně využiti na preventivní údržbu odbornějšího 

charakteru; 

◄ zkrácení doby odhalení, identifikace a odstranění vzniklých abnormalit a tím 

i zvyšování provozuschopnosti a bezporuchovosti; 

◄ vytvořené standardy lze přenést a  jednoduše adaptovat na ostatní robotizovaná 

pracoviště Colosio. 
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8.3 grafické vyhodnocení poruchovosti 

Z grafické vyhodnocení poruchovosti stroje Colosio PFO 12C (obr. 46) za období 

od října 2014 do března 2015 je vidět na červené křivce klesající trend doby výpadku 

následkem poruchy. Z grafiky vyplývá, že vlivem pravidelné péče o robotizované pracoviště 

a klesajícím trendem doby odstávky se zařízení stává spolehlivějším. Snižování prostojů 

se zvyšuje provozuschopnost, výkonost a produktivita, která by v následujících letech mohla 

firmě Siemens přinést nemalý zisk pohybující se možná až v řádech milionů korun [Zdroj: 

autor]. 

 

 

Obr. 46 - Poruchovost Colosia [Zdroj: autor] 

 

8.4 grafické vyhodnocení OEE 

 

Z následujících obrázků (obr. 47 – 49) jsem čerpal podklady pro vyhodnocení trendu 

v rámci sledování využití OEE na robotizovaném pracovišti Colosio PFO 12C. Na obr. 47 

je grafika směnného využití, kde jednotlivá zelená pole určují jednotlivé takty stroje 

při výrobě. Na obr. 48 je náhled u sledovaných strojů na denní shrnutí provozu Colosia 

PFO 12C a na obr. 49 je souhrnné shrnutí na měsíční bázi u jednotlivých sledovaných 

robotizovaných pracovištích včetně Colosia PFO 12C [Zdroj: autor]. 

Bc. Václav Hošek  Stránka 57 



Zavedení TPM na robotizovaném pracovišti  2015 

 

Obr. 47 - Sledování OEE - takt stroje [Zdroj: autor] 

 

 

Bc. Václav Hošek  Stránka 58 



Zavedení TPM na robotizovaném pracovišti  2015 

 

Obr. 48 - Sledování OEE denní báze [Zdroj: autor] 

 

Obr. 49 - Sledování OEE - měsíční báze [Zdroj: autor] 
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Vyhodnocení a potvrzení trendu je i v elektronickém sledování OEE viz (obr. 50). 

Jsou zde porovnaná jednotlivá období od října 2014 do dubna 2015 sledovaní využití OEE. 

Kde červená křivka představuje trend využití OEE sledovaného robotizovaného pracoviště 

Colosio PFO 12C. Dle této červené vzrůstající trendové křivky je možné konstatovat, 

že robotizované pracoviště Colosio PFO 12C se stává spolehlivějším a to i z pohledu 

sledování využití OEE [Zdroj: autor]. 

 

 

Obr. 50 - Trend OEE [Zdroj: autor] 
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9 ZÁVĚR 
 

Hlavním úkolem a cílem mojí diplomové práce bylo provedení analýzy stávajícího 

údržbářského systému, ideový rozbor TPM v obecné rovině, technický návrh řešení včetně 

metodického postupu zavedení TPM na robotizované pracoviště a vyhodnocení funkčnosti 

a dodržování jednotlivých kroků. Pro diplomovou práci jsem vybral robotizované pracoviště 

Colosio PFO 12C, které se nachází na dílně tlakového lití AlSi ve slévárně 

v Siemensu s.r.o. Mohelnice. Robotizované pracoviště patří mezi klíčová zařízení slévárny, 

u kterého je na provozuschopnost a spolehlivost kladen maximální důraz. 

V teoretické části diplomové práce jsem provedl představení společnosti Siemens 

s.r.o., ve které jsem práci vypracoval, historie a současné portfolio a průběh výroby 

elektromotorů. Provedl jsem rozbor systémů údržby, jejich vývoj, filosofii, analýzu 

a posouzení funkčnosti stávajícího systému řešení údržby jako celku, od historie 

až po současný stav, i konkrétní údržby na slévárně. Z analýzy vyplývá, že údržbářský 

systém je založen na opravách po poruše, ale i na plánovaných preventivních prohlídkách 

plánovaných a řízených v SAP R/3 PM modulu, což je jeden ze stupňů TPM. V další části 

jsem provedl teoretické seznámení se systémem TPM - AÚ, základními kroky k funkčnímu 

zavedení do provozu. 

V praktické čísti jsem provedl zpracování jednotlivých standardů a metodiky postupů 

systému TPM - AÚ na robotizovaném pracovišti tlakového lití AlSi na slévárně, 

a to na zařízení Colosio PFO 12C. Hlavním zdrojem byla pro mě technická dokumentace 

jednotlivých zařízení. Navrhl jsem přenesení zodpovědnosti za drobnou údržbu na obsluhu 

zařízení, viz zpracované jednotlivé standardy, protože již mnohokrát se ukázalo, že jedním 

z důvodů vedoucích k poruchám je zanedbávání základních údržbářských činností, jako jsou 

čištění a mazání. Přínosem zavedení TPM je možnost vytvořené standardy přenést 

a  jednoduše adaptovat na ostatní robotizovaná pracoviště Colosio 

Z grafického vyhodnocení doby odstávky vyplývá, že vlivem pravidelné péče 

o robotizované pracoviště a klesajícím trendem doby odstávky se zařízení stává 

spolehlivějším. Snižování prostojů se zvyšuje provozuschopnost, výkonost a produktivita, 

která by v následujících letech mohla firmě Siemens přinést nemalý zisk pohybující 

se možná až v řádech milionů korun. Potvrzení trendu je i v elektronickém sledování OEE, 

kde trend využití sledovaného robotizovaného pracoviště Colosio PFO 12C má vzrůstající 
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charakter a je možné konstatovat, že robotizované pracoviště Colosio PFO 12C se stává 

spolehlivějším a to i z pohledu sledování využití OEE. 

Výrazné změny ve všech oborech lidské činnosti přinášejí změny i do výrobní sféry 

a na tyto změny musí reagovat i údržba. Vytvářejí se nové údržbářské technologie, 

údržbářské metody, ale také strategie a přístupy k řešení a hodnocení údržby, které vycházejí 

z chápání údržby jako nedílné součásti výrobního procesu. Údržba ovlivňuje produktivitu 

výroby. Optimalizaci údržby podporují audity údržby, rozbory toku peněz, řešení otázek 

bezpečnosti provozu atd. [10]. 

V závěru Diplomové práce musím uvést, že filosofií údržby je nejen efektivně 

odstraňovat poruchy způsobené haváriemi, které způsobují negativní vliv na celkovou 

ekonomiku, provozuschopnost a bezpečnost výrobního systému, ale hlavně hledání příčin 

vzniku těchto nahodilých poruch, případně dle možností těmto poruchám předcházet 

a provádět preventivní opatření. Takto fungující údržbářský systém je schopen zajistit 

maximální využití výrobního systému – zařízení a fungovat na zásadách 3P a že filosofii 

zavedení TPM na zařízeních je nutné prosazovat a rozvíjet na všech úrovních, 

a to od obsluhy strojů až po nejvyšší management společnosti v rámci firemní kultury. Cíle 

filosofie TPM lze dosáhnou jen s týmem vzdělaných a motivovaných pracovníků, kteří 

budou zvyšovat provozní spolehlivost, provozuschopnost zařízení a tím se prodlouží 

intervaly mezi odstávkami, které vedou k zvyšování produktivity výroby a efektivní využití 

výrobních prostředků a pracovních sil. Chceme-li dosáhnout požadované provozní 

spolehlivosti, tak musíme mít stále na mysli, provozní spolehlivost přinese snížení nákladů, 

ale snížení nákladů nepřinese provozní spolehlivost, a že provozní spolehlivost je cíl pro 

údržbu, nikoliv ztráta práce pro údržbáře. Pokud se nám podaří změnit postoj a myšlení 

jednotlivých pracovníků, je možné pomocí zavádění jednotlivých metod TPM, jako je např. 

Autonomní údržba, rozvíjet a zlepšovat procesy vedoucí k optimalizaci péče o hmotný 

majetek firmy a tím maximalizace provozuschopnosti zařízení v požadovaných parametrech 

kvality [Zdroj: autor]. 
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