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1 Úvod
"Kde nejsou standardy, nemůže být Kaizen."

Taiichi Ohno

Součastnou dobu charakterizuje tvrdé konkurenční prostředí, ve kterém firmy doslova

bojují o každého zákazníka. Ten pak požaduje perfektní produkt, který si však koupí pouze

v případě, že cena nebude vyšší než u konkurence. Firmy se tedy snaží minimalizovat výrobní

náklady. Cest k úsporám je samozřejmě mnoho, od těch radikálních, které jsou často drastické

a neoblíbené, až po ty drobné, které jsou mnohem přirozenější a jejich přijetí se pozitivně

odráží i v životě jednotlivce. Řeč je o neustálém zlepšování, které je filosofií metody

KAIZEN.

Stále více podniků v České republice si osvojuje prvky KAIZEN a v podobě JIT, Six

Sigma, TPM, Kanban, zlepšovacích návrhů atd. je aplikují zejména do výroby. Masivní

nástup technologií, který je typický pro dnešní dobu, zvyšuje nároky na údržbu a péči o

zařízení. Proto se v této diplomové práci zaměříme na problematiku TPM (Totálně

produktivní údržba). TPM se soustředí na dosahování vysoké produktivity výrobního zařízení,

které však může být dosaženo jen za předpokladu, že je na stroji prováděna pravidelná

údržba. Obsluha stroje ale často neví, jak se o něj starat a údržbáři zasahují někdy až v případě

poruchy. Aby se prodloužila životnost stroje, je třeba zavést standardy údržby.

Cílem této práce je zlepšit úroveň údržby v podniku ISOTRA a.s. pomocí

implementace metody TPM, jakožto jednoho ze základních prvků metody KAIZEN, na

vybraném pracovišti. Firma dosud nemá propracovaný systém autonomní údržby a jejím

požadavkem bylo připravit metodiku aplikace autonomní údržby, která by ukázala, jak při

jejím zavádění správně postupovat a z jakých informací vycházet při zpracovávání

jednotlivých standardů. Společnost může následně vytvořené postupy a dokumenty využít

jako vodítko pro zavedení autonomní údržby na ostatních strojích a pracovištích.

V teoretické části je nejprve vysvětlena podstata filosofii KAIZEN, do hloubky je pak

rozpracován systém TPM, na který je tato práce zaměřena. Detailní pohled je věnován

problematice autonomní údržby.

Praktická část začíná představením vybrané společnosti a jejího současného stavu

plánované a autonomní údržby. Následuje projekt implementace TPM na vybraném
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pracovišti, který podrobně vysvětluje, jak správně postupovat při zavádění prvních kroků

autonomní údržby a jak si konkrétně počínat při sestavování standardů, na kterých je

fungování běžné údržby v systému TPM postaveno. Praktická část je uzavřena souborem

návrhů a doporučení, které byly sestaveny konkrétně pro společnost ISOTRA a.s.
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2 Teoretická východiska metody TPM v rámci přístupu

KAIZEN
Pojem TPM je úzce spjat s filozofií KAIZEN a stejně jako celá filozofie, je založen na

neustálém zlepšování. KAIZEN je problematika velice široká a poněvadž účelem této práce je

implementace TPM, budeme se filozofií KAIZEN věnovat jen v následující kapitole, která má

za cíl poukázat zejména na rozdíly mezi KAIZEN a tradičním managementem, na jejich

odlišné pohledy, které se rovněž silně projevují v rozdílném pojetí tradiční údržby a nahlížení

TPM na údržbu.

2.1 Filozofie KAIZEN
První počátky filosofie KAIZEN sahají do poloviny minulého století, kde se filosofie

snažila prosadit v USA, zakořenit se ji však podařilo až v 60. letech v Japonsku. Její název

proslavil Masaaki Imai a podstatu tohoto učení lze vyčíst již ze samotného názvu.

Obr. 2.1 Znak KAIZEN

KAI ZEN

Změna                  K lepšímu

Zdroj: I. Masaaki: KAIZEN, 2007.

KAIZEN je japonský termín pro princip soustavného zlepšování, zdokonalování práce

i života. [12] Zdokonalování se tedy týká každého, manažerů, zaměstnanců ale i soukromí

jednotlivců. Dalším specifikem je, že se toto úsilí nerealizuje jednorázovými inovačními

skoky, ale zdokonalováním i těch nejmenších detailů. Cestou malých kroků lze postupně

dosáhnout velkých zlepšení. [8]

Funkčnost teorie malých kroků vysvětluje a podporuje Mauerův jednoduchý test, který

vychází ze skutečnosti, že většina lidí cítí úzkost či strach, když je postavena před velký úkol
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či výzvu. Pokud je však úkol nebo problém drobný, člověk nepocítí strach a je schopen se

s úkolem daleko snáz vypořádat, což můžeme vidět na následujícím obrázku. [9]

Obr. 2.2 Reakce většiny lidí na problém

Velký cíl strach mozek se nezapojí selhání

Malý cíl strach se neobjeví          mozek se zapojí vyřešení problému

Zdroj: Upraveno podle R. MAUER: The Kaizen way, 2004.

Aby jednotlivé prvky filosofie KAIZEN padly na úrodnou půdu i v našich

podmínkách, musí se změnit myšlení lidí, které se od Japonců velmi liší. Je třeba stavět na

těchto principech: [4]

 být otevřený novým věcem,

 mít pozitivní přístup,

 odmítat výmluvy a hledat řešení,

 neustále se ptát proč,

 jednat, nápady realizovat ihned, nečekat na to, až bude řešení dokonalé,

 využívat znalostí celého týmu, odborníkem je často samotný dělník,

 neřešit postavení, pracovníci jsou si rovni a každý z nich přispívá.

2.1.1 Charakteristické rysy metody KAIZEN

Jak již bylo řečeno, KAIZEN je postaven na neustálém zlepšování, které je

realizované pomocí drobných kroků. Metoda má ale i řadu další znaků, které ji blíže

vysvětlují.

Zaměření se na proces a kvalitu

Dnešní management je často zaměřen na výsledky, což také ilustruje většina systémů

odměňování zaměstnanců. KAIZEN naopak na první místo staví proces a zdůrazňuje, že

lepších výsledků může být dosaženo pouze tehdy, pokud se zdokonalí právě procesy, které

k nim vedou.

Na prvním místě je rovněž kvalita. KAIZEN usiluje o neustálé zlepšování kvality

nejen co se finálních výrobků týče, ale zejména procesů, které k nim vedou.
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Interní zákazník

Podnik, který se snaží o neustálé zlepšování, musí být zaměřen nejen na externího

zákazníka, kterému chce dodat perfektní produkt, ale i na zákazníka interního, který stojí

uvnitř podniku, mezi jednotlivými výrobními procesy. Pracovník jednoduše nesmí pustit

vadný díl do dalšího stádia výroby, pouze tímto způsobem se sníží zmetkovost, zvýší kvalita,

zlepší procesy a docílí se snížení nákladů.

Cykly PDCA/SDCA

Proces zdokonalování je realizován pomocí cyklu PDCA (angl. Plan – Do – Check –

Act). Cyklus „Plánuj, udělej, zkontroluj, uskutečni“ je nástroj, jenž zajišťuje kontinuitu

procesu udržování a zdokonalování standardů. Tento cyklus probíhá neustále a znamená, že

nikdy nejsme spokojeni se setrvalým stavem. [7]

Pro fungování PDCA, musí být všechny stávající procesy stabilizovány v procesu,

který se často označuje jako SDCA (angl. Standardize – Do – Check - Act) neboli

„Standardizuj, udělej, zkontroluj, uskutečni.“ Cyklus SDCA tedy standardizuje stávající

procesy zatímco PDCA tyto procesy zdokonaluje. [7]

2.1.2 KAIZEN versus tradiční management

Rozpor mezi tradičním či součastným managementem a KAIZEN lze vidět již

v rozdílném vnímání problému. Pokud se vyskytne problém v tradičním podniku, pracovník

se ho bude velmi často snažit tzv. “zamést pod koberec“. Vše je dáno skutečností, že na

problém je většinou nazíráno jako na něco, co je nežádoucí, co nechceme vidět, protože to

svědčí o našem selhání. KAIZEN naopak vnímá problém pozitivně, jako potenciál ke zlepšení

a je stěžejní pro správné fungování systému. Je tedy zásadní, aby management učil

zaměstnance problém nepřehlížet, ale naopak na něj ukázat, identifikovat, protože jen tak je

možné přijmout opatření, která zabrání opětovnému výskytu stejného problému v budoucnu.

Zapojení pracovníků do zlepšování je dalším zásadním rozdílem mezi KAIZEN a

součastným managementem, který tvrdí, že v podniku jsou dvě skupiny lidí – ti, kteří

přemýšlejí, projektují a inovují, a ti, kteří pracují. Dělník by neměl přemýšlet o ničem kromě

práce. Podle KAIZEN je do zlepšování a přemýšlení zapojen každý, manažer i dělník. Vedení

totiž nemá lokální znalosti či zkušenosti operatéra a drtivou většinu problémů, které jsou ve

výrobní dílně tak ani znát nemůže. Tradiční management využívá potenciálu lidí minimálně,

stoprocentní dodržování norem, příkazů a předpisů sice zabezpečí stabilitu parametrů
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systému, zapojení lidí do zlepšování procesů však přinese pracovníkům seberealizaci a

uspokojení z práce. Rozvíjí se jejich schopnosti a zlepšuje se podniková kultura. [3]

Rozdílná je i role manažera. Klasický manažer tráví většinu svého času ve své

kanceláři, kde studuje grafy, analyzuje čísla a bádá nad různými koncepcemi a strategiemi

snižování nákladů. Když se pak jednou za čas dostane do výroby, zajímá ho jen, zda dělníci

pracují dost intenzivně a proč není zametená podlaha. Manažer, který pochopil koncepci

KAIZEN naopak ví, že ze své kanceláře nic nezlepší, že musí jít do provozu, aby viděl, jak

proces výroby funguje, že musí mluvit s dělníkem, ptát se ho na problémy. Správný manažer

výroby musí trávit podstatnou část své pracovní doby v provozu. [13]

2.1.3 Hlavní systémy KAIZEN

Pro správné fungování KAIZEN by v podniku měly být zavedeny tyto systémy: [7]

 absolutní kontrola / řízení kvality,

 výrobní systém ,,právě v čas‘‘,

 absolutní údržba výrobních prostředků,

 realizace politiky,

 systém zlepšovacích návrhů,

 činnost kroužků.

Absolutní kontrola / řízení kvality

TQC ( z anglického Total Quality Control) znamená absolutní kontrolu kvality a

původně kladl tento princip důraz na kontrolu procesu tvorby kvality. Později se k TQC

přidaly i ostatní aspekty řízení a vznikl název TQM ( anglicky Total Quality Management),

což je mezinárodně používaný termín pro absolutní řízení kvality. [7]

TQC/TQM však nesleduje jen kvalitu dokončených výrobků, ale zaměřuje se i na

aktivity, které managementu pomohou dosáhnout zdokonalení všech aspektů podnikání,

konkrétně v těchto oblastech: záruka kvality či jakosti, snižování nákladů, plnění výrobních

kvót, plnění plánů dodávek, bezpečnost práce, vývoj nových produktů, zvýšení produktivity a

řízení dodavatelů. [8]
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Výrobní systém ,,právě včas‘‘

Tento systém, který je často označován jako JIT (anglicky Just In Time), byl vytvořen

Taiichim Ohnom ve společnosti Toyota, která potřebovala citlivě reagovat na každodenní

změny v poptávce zákazníků, což je přesně to, co tento systém umožňuje.

Liker (2007, s. 49) tvrdí, že ,,JIT je souborem zásad, nástrojů a technik, které firmě

umožňují vyrábět a dodávat výrobky v malých množstvích, s krátkými dodacími lhůtami a

podle jedinečných potřeb zákazníků. Prostě řečeno, systém JIT dodává správné položky ve

správný čas a ve správném množství.‘‘

Absolutní údržba výrobních prostředků

Absolutní údržba výrobních prostředků neboli totálně produktivní údržba (anglicky

TPM – Total Production Maintenance) se snaží maximalizovat efektivitu výrobního zařízení

prostřednictvím absolutního systému preventivní a plánované údržby po celou dobu životnosti

výrobního zařízení. Podrobně je tato problematika rozebrána v kapitole 2.2.

Realizace politiky

Správné fungování KAIZEN je podmíněno promyšlenou realizací politiky ze strany

vedení. Vrcholový management vytvoří dlouhodobou vizi, která však, posouváme-li se dolů

v hierarchii až k samotným dělníkům, musí mít stále konkrétnější podobu. Pokud plán není

dostatečně detailně propracován, neuspěje, dělník, kterému vedoucí řekne, že se potřebují

snížit náklady, nic nevymyslí, pokud mu nebude konkrétně ukázáno, jak na to. Cíle tedy musí

být konkrétní a jasné, jinak se zlepšování promění jen ve sbírání čárek.

Systém zlepšovacích návrhů

Systém zlepšovacích návrhů je součástí KAIZEN zaměřeného na jedince a dnes

funguje ve velké části výrobních společností. Tento systém pomáhá zapojit dělníky do

zlepšování, zvyšuje jejich pracovní morálku, komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými.

Jeho primárním cílem je naučit zaměstnance myslet KAIZEN. Výsledkem pak může být

zlepšení vlastní práce, bezpečnosti na pracovišti, úspora materiálu, energií, zlepšení

pracovních procesů, prostředků k práci či samotného pracovního prostředí.
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Činnost kroužků

Zaměstnanecké kroužky jsou dobrovolné skupinky pracovníků organizované v rámci

podniku a řeší vždy specifické úkoly. Asi nejznámější jsou kroužky kvality - QC (anglicky

Quality Circles), jejichž cílem je právě zlepšování kvality. Existují ale i kroužky, které řeší

údržbu, plýtvání či bezpečnost na pracovišti.

Například v Kolínské TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) funguje kroužků

kvality několik desítek a jejich finanční přínos je ročně několik milionů korun. Kroužek je

vždy tvořen pracovníky z jednoho pracoviště a řeší problémy, které se jich konkrétně týkají.

Na pomoc mají mentora, který jim radí, jak se s problémem vypořádat. [14]

2.2 TPM
V současné době se do popředí stále více dostává pojem management údržby. Nové

koncepce, měnící celkový pohled a přístup k jeho fungování, z něj činí jednu z dynamicky se

vyvíjejících a ostře sledovaných oblastí. Dlouhodobým trendem v managementu údržby je

efektivní správa výrobních zařízení, která vede k minimalizaci vynaložených nákladů.

Správný manažer výroby by se měl snažit, aby investice, vložené do nových technologií, měly

co nejkratší dobu návratnosti. Optimalizace výrobního procesu a jeho spolehlivost se pak

výrazně promítá nejen do postavení jednotlivých hospodářských subjektů na trhu, ale přináší

také velmi významné úspory vlastních nákladů. [15] Údržba na celopodnikové úrovni

v podobě TPM by tak měla být součástí každé moderní výroby.

Total Productive Maintenance (dále jen TPM) můžeme přeložit jako Totálně

produktivní údržba. Slovo údržba je zde ale trochu zavádějící, TPM se totiž netýká pouze

oddělení údržby, ale zahrnuje schopnosti všech pracovníků podniku, zvláště pak těch

z výrobních úseků, kteří o stroji, se kterým denně pracují, často vědí nejvíce. Naopak slovo

produktivní je velmi výstižné a znamená, že nejen výroba, ale i údržba přispívá ke zvyšování

produktivity, proto produktivní údržba.

Kompletní definice TPM podle Nakajimi zahrnuje následujících pět bodů. [6]

 TPM má za cíl maximalizovat efektivnost výrobního zařízení.

 TPM je celopodnikový systém produktivní údržby obsahující produktivní, preventivní

i prediktivní údržbu a zlepšování v údržbě.

 TPM vyžaduje účast techniků, manažerů, obsluhy i údržbářů.
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 TPM zahrnuje každého jednotlivého zaměstnance od top-managementu až po

řadového pracovníka.

 TPM je založeno na podpoře preventivní a produktivní údržby pomocí týmové práce.

TPM se snaží maximalizovat celkovou efektivnost výrobních zařízení a do svých

aktivit zahrnuje všechny, od vrcholových manažerů až po samotné dělníky. Aby mohlo TPM

v podniku správně fungovat, musí se stát součástí firemní kultury. Stejně jako celý KAIZEN, i

TPM je postaveno na podpoře myšlenky nejprve samotným managementem, který ji musí

nejprve sám pochopit, věřit a pak šířit dále. Jedině tak může být dosaženo změny v myšlení

lidí, které je nezbytné pro toto nového pojetí údržby a správné fungování TPM.

Obr. 2.3 Filozofie TPM

Zdroj: http://e-api.cz/uspech-online/2012_01_pkwdoubf/

2.2.1 Historie TPM

Vznik TPM je spojován s Japonskem, přestože americká literatura ho často připisuje

USA a sahá do poloviny minulého století. V 50. letech pojetí této metody vymezil Seichi

Nakajima, který se rovněž později v 70. letech zasloužil o její implementaci do stovek

podniků v Japonsku.

Za zrodem TPM stála metoda Just in time, pro kterou je charakteristické, že klade

důraz na minimalizaci přerušování výroby. Té však může být dosaženo pouze v případě

maximalizace provozu výrobního zařízení, což je hlavní myšlenkou TPM.
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Je logické, že s vývojem nových, konstrukčně složitějších strojů a technologií stoupají

i nároky na jejich údržbu, která se v průběhu posledních desítek let velmi změnila. Její vývoj

můžeme pozorovat na obrázku 2.4. Jednotlivé etapy jsou charakterizovány těmito systémy

údržby:

 BM - Break-down Maintenance (údržba po poruše),

 PM1 - Preventive Maintenace (preventivní údržba),

 PM2 - Productive Maintenace (produktivní údržba),

 TPM - Total Productive Maintenance (totálně produktivní údržba). [2]

Obr. 2.4 Vývoj v oblasti systému údržby

Zdroj: M. Gregor, J. Košturiak: Just-in-time - Výrobná filozofia pre dobrý management, 1994.

2.2.2 TPM versus tradiční údržba

V tradiční pojetí údržby je péče o stroje a zařízení čistě v rukou pracovníků oddělení

údržby. Údržbářské dílny nemůžou být umístěny na každém pracovišti a jeho pracovníci se

tak dostávají do kontaktu se strojem až v okamžiku, kdy se na zařízení objeví porucha.

Klasická údržba se tedy věnuje primárně přerušením, která vznikají v důsledku poruch.

TPM se rovněž snaží o minimalizaci prostojů zařízení, toho však dosahuje zapojením

všech pracovníků do údržby, nejen samotných údržbářů. V TPM se vychází ze skutečnosti, že

dělník, který každodenně pracuje se stejným strojem, zařízení rozumí a dokáže tak zachytit

abnormality, které vedou k poruchám.

V TPM je důležitá výchova zaměstnanců, kteří se musí naučit pečovat o stroje, na

kterých pracují a vytvořit si k nim vztah. Hlavně ve velkých podnicích ještě donedávna
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převládal často mezi dělníky názor, že údržba se jich netýká. Doba Fredericka Taylora, kdy

bylo na dělníky pohlíženo jako na ,,nemyslící stroje“, jejichž jediným úkolem je precizně

provádět naučené pohyby, je však dávno pryč a po obsluze zařízení se dnes vyžaduje, aby

zapojila i svůj mozek. Tento trend má bezesporu spoustu výhod, od již zmíněné redukce

prostojových časů až po vyšší zainteresovanost pracovníků, kteří nabývají nových vědomostí,

znalostí, práce je tak více naplňuje, motivuje a dochází ke zvyšování lidského potenciálu.

Jak již bylo řečeno, klasickou údržbu zajímají zejména přerušení, která vznikají jako

důsledek poruchy. Metoda TPM se věnuje i širšímu spektru oblastí jako jsou např. ztráty při

práci zařízení s poškozenými komponenty, použití nesprávných pracovních metod, které

vedou ke zbytečně dlouhým časům při výměně nádstavců či forem. Eliminovat přerušení lze

podle Košturiaka těmito pěti činnostmi: [3]

 používání optimálních podmínek pro práci zařízení (čištění, mazání, atd.),

 dodržování předepsaných provozních podmínek,

 včasné diagnostikování a obnova poškozených prvků,

 odstraňování konstrukčních nedostatků v zařízení,

 zdokonalování schopností pracovníků v oblasti obsluhy a údržby zařízení.

Přesun úkolů z údržby na obsluhu strojů nelze provést najednou, ale děje se postupně,

v malých krocích, jak už to ostatně funguje u celé filozofie KAIZEN. Ideálním nástrojem,

který naučí operátora péči o svůj stroj, je zavedení údržbářských kroužků, kde se malá

skupina, pod vedením moderátora, snaží o zlepšení stavu výrobního zařízení a dochází tak

k postupnému propojení údržby a obsluhy stroje.

2.2.3 Cíle TPM

Již z názvu TPM - Totálně produktivní údržba, je patrné, co je hlavní prioritou této

metody. Produktivní údržba, která povede ke snižování nákladů a následně tak ke zvýšení

produktivity. Mašín z hlediska TPM vytyčuje tři hlavní cíle: [6]

 nulové neplánované prostoje,

 nulové vady způsobené stavem stroje,

 nulové ztráty rychlosti strojů.

První cíl se může zdát těžko dosažitelný, musíme si ale uvědomit, že hovoříme o

neplánovaných prostojích. Nulových neplánovaných prostojů lze dosáhnout, je však potřeba

se řádně zamyslet právě nad efektivně vykonávanou plánovanou údržbou, která tento cíl
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zajistí. Druhý cíl se dotýká kvality výrobků a té nemůže být dosaženo, pokud není zařízení

v perfektním stavu. Poslední cíl se zaměřuje na skryté ztráty, které vznikají, pokud je skutečná

rychlost stroje jiná než ta optimální a dochází tak ke zbytečnému prodloužení výrobního

cyklu.

Podobný, jen o něco více rozšířený pohled na cíle metody TPM nabízí následující

tabulka, kde písmena v levém sloupci charakterizují jednotlivé cíle, které jsou pak podrobněji

specifikovány.

Tab. 2.1 Cíle TPM

P Productivity

(Produktivita)

Zvyšování efektivity strojů pomocí ukazatelů OEE

Zvyšování životnosti nástrojů

Eliminování neplánovaných prostojů

Zvyšování životnosti strojů a zařízení

Stabilizace procesů výroby

Snižování nákladů na výrobu a údržbu

Dosažení 100% dodávky podle přání zákazníka

Udržování prostředí bez úrazů

Q Quality  (Kvalita)

C Costs  (Náklady)

D Delivery (Dodávka)

S Safety(Bezpečnost)

E Environment

(prostředí)

Zdroj: upraveno autorem podle http://www.plant-maintenance.com/articles/tpm_intro.shtml

2.2.4 Základní prvky TPM

Počet základních pilířů či prvků, na kterých je vystavěn systém TPM, se různí podle

literatury a v podstatě závisí na tom, zda některý prvek autor ještě detailněji rozčlení či

nikoliv. Vybrali jsme si rozdělení Košturiaka, který vidí tyto základní prvky, na které je třeba

se zaměřit pro úspěšnou implementaci TPM: [3]

 program autonomní údržby,

 program plánované údržby,

 program zvyšování OEE (z angl. Overall Equipment Effectiveness),

 program tréninků a vzdělávání,

 program plánování pro nové stroje a díly

 systém údržby a informační systém.



17

Obr. 2.5 Prvky TPM

Zdroj: Vlastní zpracování podle: http://e-api.cz/uspech-online/2012_01_pkwdoubf/

Jednotlivé kameny budou podrobněji rozebrány v následujících kapitolách, přičemž

detailnější pohled bude věnován autonomní údržbě, o které pojednává praktická část této

práce. Provádění denní a běžné údržby je často v praxi zanedbáváno a vede nejčastěji ke

vzniku poruch na zařízení. Dalo by se tedy říci, že TPM klade hlavní důraz právě na

autonomní údržbu. [10]

2.2.5 Program zvyšování OEE / CEZ

Celková efektivita výrobních zařízení, která je v anglické terminologii označovaná

jako OEE, v české pak CEZ, je všeobecně uznávaným ukazatelem a metodikou, která se

využívá pro měření a porovnávání efektivnosti zařízení, výrobních linek nebo celých

výrobních závodů. Pro výpočet OEE je potřebné znát tyto tři parametry: [3]

 ukazatel dostupnosti,

 ukazatel výkonu,

 ukazatel kvality.

Výpočet OEE je pak výsledkem součinu jednotlivých ukazatelů a vychází

z předpokladu, že zařízení je nám k dispozici po určitý plánovaný čas, o který přicházíme

důsledkem působení jednotlivých druhů plýtvání na zařízení. Ukazatel OEE se hodnotí
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v procentech a základním pravidlem pro kontrolu je, že výsledek nikdy nemůže být větší než

100%, což je založeno na skutečnosti, že je nemožné, aby stroj pracoval rychleji, než je dáno

jeho technickými parametry. Výsledné údaje umožňují jednoznačné a porovnatelné

hodnocení, jak jsou jednotlivá výrobní zařízení využívána.

Programem zvyšování OEE se snažíme odstranit šest hlavních druhů plýtvání, které

se nejčastěji vyskytují při využívání zařízení a způsobují ztráty dostupnosti, výkonu a

nekvality. Podle Mašína se plýtvání nejčastěji vyskytuje v následujících formách. [6]

Poruchy a neplánované prostoje

Jedná se o prostoje související s poruchami stroje, kdy stroj buďto zcela zastaví jako

důsledek poruchy nebo je částečně omezena funkčnost stroje, který sice dále vyrábí, ale se

sníženým výkonem. Poruchy jsou většinou tou největší ze šesti druhů ztrát.

Seřizování a změna nastavení či rozměrů

Jedná se o ztráty, ke kterým dochází např., když stroj nastavujeme na nový rozměr,

měníme na stroji nástavec nebo přípravek či stroj seřizujeme z důvodu jeho nepřesnosti.

Krátká zastavení stroje a běh naprázdno

Tyto krátká zastavení, která jsou někdy označována i jako krátkodobé poruchy

zařízení, jsou způsobena dočasnými problémy stroje, kdy dojde např. ke vzpříčení

opracovávaného kusu. Po odstranění překážky, běží stroj okamžitě dál, přesto tyto krátká

přerušení často významně ovlivňují ukazatel OEE.

Nevyužití rychlosti zařízení

Ke ztrátám ze snížené rychlosti zařízení dochází v případě, že existuje rozdíl mezi

provozní rychlostí stroje, pro kterou byl zkonstruován, a rychlostí skutečnou. Cílem TPM je

odstraňování těchto rozdílů nebo v některých případech i odborné stanovení ideální rychlosti

(pokud není dána).

Kvalitativní ztráty a vícepráce

Zde se jedná v podstatě o ztráty z nekvality, které mají za důsledek vznik zmetků nebo

výrobků, které se musejí později opravit. Jsou způsobené nesprávným provozem výrobního

stroje, který vede v lepším případě ke vzniku občasných vad. Ty jsou většinou rychle a
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snadno opravitelné, v horším případě pak dochází ke vzniku chronických vad, jejichž příčiny

se hledají už obtížněji.

Ztráty při náběhu a technologických zkouškách

Ke ztrátám při náběhu dochází většinou při rozběhu zařízení, což je doba od spuštění

stroje až do okamžiku, kdy je dosaženo stabilního a plného výkonu.  Tyto ztráty jsou někdy

obtížně zjistitelné a rozsah závisí na schopnostech obsluhy či stabilitě technologických

podmínek. Při technologických zkouškách rovněž dochází ke ztrátám. Výroba zkušební série

je v podstatě shodná s produkcí zmetků, kdy čas věnovaný této produkci je čas ztrátový a

snižuje ukazatel OEE.

2.2.6 Program tréninku a vzdělávání

V TPM, stejně jako v celé filozofii KAIZEN, je důležitý rozvoj pracovníků a jejich

neustálé vzdělávání se. Operátoři a údržbáři musí být nejprve seznámeni s koncepcí TPM,

s jejími postupy, nástroji zlepšování, standardizací a řešením problémů. Pracovníci potřebují

rovněž nabít vědomosti v oblasti znalosti základních částí zařízení, postupů údržby,

diagnostiky, řešení problémů a použití informačních systémů údržby. Tréninky provádí

externí či interní pracovníci, kteří se ideálně snaží zapojit údržbáře do role trenérů a koučů,

což je pro správné fungování TPM důležité.

2.2.7 Program plánování pro nová zařízení a díly

Veškeré činnosti obsažené v jednotlivých hlavních prvcích TPM je důležité využít

především při nákupu nových strojů a zařízení. Cílem je, abychom veškeré zkušenosti

z údržby stávajícího zařízení promítli do nové generace strojů, usnadnili si tak jejich pozdější

údržbu, zvýšili jejich spolehlivost, stabilní provoz a finálně pak u nich dosáhli vyšší

efektivnosti. Je důležité vypracovat postupy pro definování technických požadavků pro

konstrukci strojů a do nových zařízení zapracovat všechna zlepšení a technické úpravy, které

jsme pro usnadnění údržby a zvýšení efektivity doposud aplikovali. [11]

2.2.8 Program autonomní údržby

Tento program je převážně určen pro obsluhu zařízení a jeho snahou je přenést co

nejvíce činností a kompetencí z oddělení údržby přímo na výrobu. Vychází se totiž

z předpokladu, že pracovník údržby je vysoce kvalifikovaný a jeho kapacity jsou omezené.

Program autonomní údržby slouží k tomu, aby se kapacity kvalifikovaného údržbáře uvolnily

pro program plánované údržby. [11]
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Program autonomní neboli samostatné údržby má bezesporu i řadu dalších výhod,

které vychází ze skutečnosti, že operátor zná dobře svůj stroj, se kterým každý den pracuje,

dokáže využít zkušenosti z výroby a mnohem lépe např. detekuje abnormality a rozpozná tak

potenciální poruchu již v předstihu. Obsluha stroje se autonomní údržbou rovněž stává

zainteresovanější na péči o zařízení, což vede k obohacení práce. Pracovník zapojuje mozek a

logicky se cítí ,,důležitější‘‘, vykonává přeci i část práce kvalifikovanějšího údržbáře.

Bohužel, v našich zeměpisných šířkách někdy trvá trochu déle, aby řadoví pracovníci

pochopili tuto skutečnost a je v nich stále ještě hluboce zakořeněné rozdělení typu: ,,Já stroj

pouze obsluhuji a ty, údržbo, ho opravuj‘‘. Právě zde je důležité, aby byla koncepce TPM

všem správně vysvětlena a měla podporu vrcholového managementu. Zaměstnanci jsou velmi

vnímaví a poznají, pokud je metoda TPM vedením jen ústně prezentována, ale ve skutečnosti

nepodporována.

Do programu samostatné údržby zahrnujeme nejen čištění, seřizování, mazání, ale

patří zde celý soubor aktivit, jejichž výčet je uveden na obrázku 2.6. Zvládnutí autonomní

údržby je zde rozděleno do sedmi kroků, které na sebe musí postupně, v uvedeném pořadí

navazovat. Je důležité, abychom k dalším kroku vždy přistoupili až po úspěšném zvládnutí

činnosti předcházející.

Obr. 2.6 Jednotlivé kroky zavedení autonomní údržby

Zdroj: http://e-api.cz/uspech-online/2012_01_pkwdoubf/
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1. Počáteční čištění

Přestože patří čištění k relativně jednoduché aktivitě, je v praxi velmi často opomíjeno

nebo prováděno nedůsledně. Výsledkem je pak vznik nežádoucích stavů jako např. nánosy

nečistot, které zakrývají příčiny prostojů, ukládání cizích částic způsobující větší opotřebení

nebo špína, která se pak přenáší na výrobky a dochází ke vzniku zmetků. [6]

V prvním kroku autonomní údržby provádějí operátoři vyhledávání nedostatků, tzv.

abnormalit, mezi které obvykle patří např. úniky oleje, opotřebení, vibrace, poškozené či

uvolněné části zařízení, atd. Stöhr realizuje čištění v šesti postupných krocích: [11]

a) Příprava na čištění – připravit si pomůcky na čištění, formuláře, dokumentaci

ke strojům, fotoaparát, záznamové prostředky, nádoby na odpad, apod.

b) Schůzka týmů – svolání členů týmu TPM, proškolení členů, definování cílů

počátečního čištění, seznámení se se zařízením.

c) Čištění stroje – vyčištění stroje dle plánu, zhotovení fotodokumentace stavu

stroje před a po, označení abnormalit, odstranění abnormalit drobného

charakteru, vyplnění karty závad, definování standardu čištění stroje.

d) Nápravná opatření – odstranění všech abnormalit, postupné zlepšování technik

čištění.

e) Udržování stavu stroje – provádění pravidelného čištění dle standardu,

provádění záznamu o nalezených abnormalitách, odstraňování abnormalit.

f) Ověření prvního kroku autonomní údržby – sepsání zprávy o provedeném

počátečním čištění, provedení auditu prvního kroku, certifikace pracoviště na

první krok autonomní údržby.

V případě, že je zařízení nové a zachází se s ním správně, nemusí dojít při počátečním

čištění k odhalení mnoha abnormalit. I tak je ale inspekce cenná pro obsluhu stroje, která

pochopí, jak zařízení funguje. Pokud dojde ke zjištění nedostatků, jsou tyto abnormality

označeny a tým rozhodne, které mohou být odstraněny obsluhou a které si pak musí vzít na

starost údržba. Snahou samostatné údržby by mělo být, aby obsluha odstraňovala postupně

více abnormalit. Výsledkem prvního kroku je standard čištění, na kterém je zachycen způsob

provádění běžného čištění. Součástí standardu by pak měl být obrázek, kde budou uvedena

jednotlivá místa čištění. [6]
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2. Eliminace zdrojů znečištění

Cílem tohoto druhého kroku je především usnadnit obsluze údržbu zařízení, a to

pomocí zkracování časů čištění, odstraňování zdrojů znečištění, které byly nalezeny během 1.

kroku a eliminace míst, která jsou obtížně kontrolovatelná. Tento druhý krok realizuje Stöhr

opět pomocí šesti činností: [11]

a) Schůzka týmů – proškolení pracovníků, příprava na provedení druhého kroku

autonomní údržby.

b) Prohlídka stroje – prohlídka všech částí zařízení, definování zdrojů znečištění

a obtížně přístupných míst, fotodokumentace.

c) Eliminace zdrojů znečištění – definování a realizace opatření na odstranění

zdrojů znečištění a eliminace těžko dostupných částí stroje.

d) Tvorba plánů čištění – aktualizace a úprava standardu čištění dle provedených

opatření.

e) Redukce času na čištění – na schůzce týmů se hledají nejvhodnější prostředky

a pomůcky na čištění s ohledem na další zkracování potřebného času na čištění

f) Ověření druhého kroku autonomní údržby – sepsání zprávy o uvedeném

druhém kroku, provedení auditu a certifikace na druhý krok autonomní údržby.

Díky druhému kroku autonomní údržby dostává obsluha příležitost zlepšit stav svého

pracoviště tak, aby pro ni jeho udržování neznamenalo zbytečnou zátěž. Pro zlepšování stavu

strojů a pracovišť lze využít těchto principů: [6]

 usnadnit způsob čištění zařízení jeho úpravou (např. zadělání zbytečných

otvorů, instalace podlahových lišt či vhodných krytů),

 zpřístupnit obsluze obtížně přístupná místa pro čištění,

 usnadnit inspekci zařízení (např. zjednodušeným upevněním krytu),

 minimalizovat rozptyl kapalin,

 instalovat inspekční okénka a průzory,

 usnadnit výměnu dílů a součástek,

 zjednodušit elektrickou a hydraulickou instalaci,

 vyrobit držáky pro uložení pomůcek na stroji,

 označovat polohu důležitých šroubů

 důsledně a pravidelně zaznamenávat stav prostřednictvím fotografií.
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3. Normy čištění a mazání

Zatímco první dva kroky autonomní údržby se týkají zajištění podmínek z hlediska

čistoty zařízení a pracovišť výroby, náplní třetího kroku je zavést standardy mazání. Správné

mazání, které chrání proti zvýšenému opotřebení, je nezbytné pro spolehlivý chod zařízení.

Bohužel, stejně jako u čištění, je tato oblast v praxi často zanedbávána, což vede ke zvýšené

poruchovosti strojů či produkci nekvalitních výrobků. Je proto nezbytné, zaměřit se na tuto

oblast a i zde přenést aktivity, týkající se mazání, na obsluhu stroje. Ta je totiž se zařízením

v každodenním kontaktu a má proto mnohem lepší podmínky pro sledování stavu kapalin než

údržbář, který stroj často i několik dní nevidí.

Cíle autonomního mazání, jak je vidí Mašín, jsou zobrazeny v následující tabulce. [6]

Tab. 2.2 Cíle autonomního mazání

Cíle z pohledu strojů Cíle z pohledu obsluhy

 náprava přehlížených nedostatků v mazání

 zajištění spolehlivého a pravidelného mazání

 zajištění podmínek pro spolehlivý provoz

 vytvoření aktuálních plánů

 označení mazacích míst a hladin

 snížení nákladů na mazání

 poznání skutečného stavu v oblasti mazání

 stanovení a dodržování standardů a pravidel

 získání praktických zkušeností

 rozšíření kvalifikace a zvýšení kompetencí

 produktivní využití času pro mazání

 zjednodušení procesu mazání

Zdroj: Vlastní zpracování

Realizace třetího kroku autonomní údržby, podle Stöhra, probíhá následujícími kroky: [11]

a) Schůzka týmu – proškolení pracovníků na třetí krok autonomní údržby a

pravidla olejového hospodářství, údržba připraví mazací plán dle specifikace a

potřeb jednotlivých zařízení.

b) Prohlídka stroje – fyzická kontrola všech mazacích míst na zařízení včetně

ověření dostupnosti maziva a způsobu provedení mazání, všechny zjištěné

závady se zapíší do karty závad.

c) Eliminace problémů při mazání – odstranění všech nalezených závad, příprava

optimálních míst pro autonomní mazání, označení maxim a minim na

odměrkách kapalin na strojích.

d) Tvorba plánu mazání – vytvoření standardu mazání pro každé zařízení

s viditelným označením všech míst určených pro mazání (pro snadnou kontrolu

plnění standardu).
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e) Ověření třetího kroku autonomní údržby – sepsání zprávy o provedeném třetím

kroku, certifikace pracoviště na třetí krok autonomní údržby.

Stejně jako u eliminace zdrojů znečištění, i u norem mazání existují principy, kterých

bychom se měli držet při naplňování třetího kroku. Důležité je: [6]

 jasně definovat maziva, která mají být použita,

 unifikovat maziva (snižovat jejich počet, pokud je to jenom možné),

 vytvořit seznam mazacích míst,

 barevně označit jednotlivé maziva, nádoby, místa,

 standardy musí obsahovat obrazovou dokumentaci, využívání fotografií,

 obsluha se podílí na vytvoření standardů pro mazání,

 označovat hladiny oleje (min, max),

 měřit spotřebu maziv a měřit objem maziva při dílčím doplňování, atd.

4. Všeobecná kontrola

Cílem čtvrtého kroku je naučit operátora znát zařízení, se kterým pracuje. Zkušenější

pracovníci obsluhy a údržbáři zde učí ty méně zkušené, aby všichni porozuměli pojmům a

naučili se názvy jednotlivých částí stroje, které je potřeba znát pro detekování a následné

odstraňování abnormalit. Údržba rovněž sestavuje standardy popisu zařízení, které mají za cíl

ulehčit obsluze samostatné údržbářské zákroky.

5. Autonomní kontrola

V tomto kroku dochází k upravení a rozšíření stávajících standardů autonomní údržby.

Obsluha stroje se čtvrtým krokem stává kvalifikovanější a proto je třeba k dosavadním

standardům čištění a mazání přidat další činnosti, které již operátor zvládá. Součástí je i jasné

definování kompetencí a rozdělení odpovědnosti za zařízení mezi údržbu a výrobní

pracoviště. Ideálně by se po implementaci tohoto kroku měly uvolnit kapacity údržby, která

má nyní více prostoru pro realizaci plánované údržby.

6. Organizace a pořádek

V předcházejících krocích byla pozornost věnována především strojům. Tento, šestý

krok zahrnuje i pracovní prostředí a vytvářejí se zde standardy, které mají vliv na kvalitu

procesu a zvyšování efektivity práce a bezpečnosti.
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Pokračuje rovněž proces rozšiřování kompetencí a kvalifikace obsluhy stroje, které

navazuje na předcházející krok a stále více tak odlehčuje kapacity údržby. Součástí je i

vytvoření systému pravidel pro údržbu strojů a rychlou reakci na odstávku zařízení. [11]

7. Rozvoj autonomní údržby

Ve filozofii KAIZEN nejsme nikdy spokojeni s konečným stavem, a proto se i tento,

poslední krok týká neustálého zlepšování stávajícího stupně autonomní údržby, kterého je

dosaženo pomocí cyklu PDCA (viz kapitola 2.1.1). Operátoři neustále usilují o odhalování

slabých míst, analyzují různé druhy ztrát, všechny aktivity zaznamenávají a snaží se o

neustálé zlepšování stavu zařízení.

2.2.9 Plánovaná údržba

Zatímco v rámci autonomní údržby v TPM je snaha přenést co nejvíce činností

z údržbářů na operátory, v oblasti plánované údržby se počítá především s využitím oddělení

údržby, které má potřebnou kvalifikaci a odborné znalosti. Plánovaná údržba zahrnuje

primárně tyto dvě oblasti:

 plánovaná preventivní údržba,

 prediktivní údržba.

Širší pohled na plánovanou údržbu podle Stöhra zahrnuje kromě již dvou zmíněných i tyto

oblasti:

 Plánování údržby – oddělení údržby má být řízeno předem naplánovanými aktivitami.

 Informační management – vedení podrobných záznamů o veškerých zjištěných

abnormalitách, jejich odstranění, dále záznamy o všech provedených plánovaných,

preventivních i prediktivních údržbách, či sběry dat ze zařízení, týkající se spotřeby.

 Management náhradních dílů – cílem je mít správné součástky ve správný čas na

správném místě.

 Řízení nákladů – cílem je snižování nákladů a to nejen pomocí zvyšování efektivnosti

zařízení, ale i díky neustálému zlepšování a zefektivňováním údržbářských úkonů.

 Pomoc při autonomní údržbě – údržba pomáhá při tvorbě standardů a se školením

operátorů.

 Korektivní údržba – cílem je vytvořit soubor kroků, které mají nastat, pokud dojde

k poruše na klíčovém zařízení, účelem je problém co nejrychleji odstranit.
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 Prevence – spočívá v provádění údržbářských úkonů ještě před vznikem poruch, je

součástí autonomní i plánované údržby a vychází ze znalostí údržby, obsluhy a rovněž

z doporučení výrobců strojů. [11]

Plánovaná preventivní údržba

Smyslem preventivní údržby je předcházet poruchám. Je to způsob údržby, kdy

pomocí předem naplánovaných preventivních prohlídek a daných standardů stroj nebo jeho

části kontrolujeme, čistíme, měříme důležité parametry a provádíme naplánované údržbářské

činnosti tak, abychom měli stav stroje pod kontrolou a riziko poruchy bylo co nejnižší.

Správně vykonávanou preventivní údržbou tedy snižujeme nejen množství prostojů

zařízení, ale rovněž náklady na jednotlivé opravy. Pokud je preventivní údržba prováděna

efektivně, klesá potřeba větších oprav, které se typicky vyskytují u zanedbaného zařízení.

Nutné jsou bohužel u preventivní údržby odstávky strojů. Prohlídky nelze většinou provádět

za chodu, pokud jsou ale jednotlivé činnosti vhodně naplánovány, časové ztráty jsou

minimální.

Podle Mašína by mělo být pro správné fungování preventivní údržby splněno těchto

pět podmínek: [6]

 vybrání strojů a zařízení pro preventivní údržbu,

 definování činností, které mají být v rámci preventivní údržby provedeny,

 definování intervalů mezi těmito činnostmi,

 definování termínů, kdy mají být jednotlivé činnosti provedeny,

 vytvoření systému efektivního plánování jednotlivých činností a racionálního

řízení dokumentace z preventivní údržby.

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba je metoda testování strojů, která nalézá chyby v jejich rané fázi

vývoje, na základě diagnostiky. Výhodou oproti preventivní údržbě je skutečnost, že testování

strojů se většinou provádí bez nutnosti jejich odstávky. Kvalitní program prediktivní údržby

využívá ověřené technologie testování, jako je analýza vibrací, oleje a částic opotřebení,

ultrazvukové testování, testování elektromotorů, atd. Výhodou je, že testovací zařízení

umožňuje identifikovat problém včetně jeho potenciálních příčin a techničtí pracovníci tak

mohou lépe doporučit nejvhodnější postupy pro odstranění opakujících se problémů, zamezit
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prostojům, prodloužit životnost a zvýšit celkový výkon zařízení. Programy prediktivní údržby

jsou rovněž méně nákladné než tradiční preventivní údržba, která se spoléhá na dané intervaly

prohlídek podle časového plánu. [16]

O finanční náročnosti prediktivní údržby by se však dalo polemizovat. Podle Valenty

mohou být prvotní náklady zavedení tohoto programu velmi vysoké, často přesahující i milion

korun. [17] Podnik musí vzít v úvahu i další finanční výdaje v podobě proškolení technických

pracovníků. Aby mohla firma ze systému prediktivní údržby v budoucnu těžit, je nezbytné mít

nejen absolutní podporu vedení, personálu a celé organizace podniku, ale současně zvolit

vhodné technologie a správně je začlenit do procesů ve firmě.

Pokud je program prediktivní údržby implementován úspěšně, má bezesporu řadu

výhod, mezi které např. patří: [17]

 zvýšená provozní životnost zařízení, lepší kvalita výrobků,

 snížení prostojů a nákladů na náhradní díly,

 zlepšení bezpečnosti pracovníků a životního prostředí,

 zvýšení úspor energií a odhadovaných 8 – 12% úspor nákladů.

2.2.10 Vizuální management

Pokud navštívíme podnik, který úspěšně implementoval metodu TPM či jiné prvky

filozofie KAIZEN, bezesporu si všimneme vysokého stupně vizualizace a vizuálního řízení,

které tyto firmy používají ve svých provozech. Hlavní náplní vizuálního managementu

v rámci TPM, je upozorňovat pracovníky na abnormality, ke kterým může na zařízení dojít a

jednoduše prezentovat způsob řešení vzniklé situace. Součástí je rovněž zobrazený výsledek

řešení, který znázorňuje, jak má vypadat správný stav po odstranění problému.

Tento praktický nástroj usnadňuje obsluze práci, a protože je vizuální plán mnohem

intuitivnější než jeho psaná forma, umožňuje provádění údržbářských činností i

nekvalifikovaným pracovníkům.

V praxi neustálého zlepšování se vizuální management uplatňuje v mnohých

podobách. Od již zmíněných vizuálních plánů mazání, čištění nebo kontroly, přes karty

poruch a různých druhů značek, které se umisťují přímo na zařízení, až po barevné řešení

strojů a výrobních hal, kde přestože jsou umístěny např. obráběcí stroje, tak podlahy stejně

jako samotné zařízení mají světlou barvu. Důvod je prostý - zaznamenat zdroj znečištění a

nepřehlédnout ho. Zapomenout nesmíme ani na tabule, na které se nejčastěji umisťují
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informace o cílích, výsledcích zlepšovacích aktivit, rozvržení jednotlivých úseků pracovišť či

informace o kompetencích a zodpovědnosti. Tabule se také využívají pro prezentaci

problému, který je právě třeba řešit. Pokud je totiž problém ,,na očích‘‘ a vše je ještě

podpořeno jeho vizuální prezentací pomocí obrázku, zvyšuje se množství nápadů, kterými

pracovníci přispívají.

2.2.11 Implementace TPM

Při zavádění TPM je důležité si uvědomit, že systém nelze implementovat přes noc.

Podobně jako celý KAIZEN, i TPM je otázkou postupných kroků, fází, které na sebe navazují

a nelze je přeskakovat. Stejně tak neexistují striktní zásady nebo postupy, kterými je třeba se

při implementaci řídit. Je dobré, pokud zavádění TPM probíhá formou projektu. Každý

projekt bude ale mít své odlišnosti, které vycházejí ze specifik konkrétních firem a jsou

ovlivňovány stávající úrovní podnikové kultury, typem výroby, úrovní údržby nebo již dříve

implementovanými metodami.

Firmy často využívají služeb expertů na TPM, kteří externě docházejí do podniku a

zvláště v ranných fázích implementace pozitivně přispívají k úspěšnému nastartování

projektu. Tito odborníci mají řadu cenných zkušeností se zaváděním TPM v jiných

společnostech a výrazně zvyšují šance, že se projekt uchytí. Nesmíme zapomínat na

skutečnost, že smýšlení Čechů je silně odlišné od smýšlení např. Japonců. Kaizen expert má

ale řadu zkušeností a znalostí, jak v našich podnicích vyzrát nad zastaralými názory a

myšlením, které stojí v cestě úspěšné implementace TPM.

Postup zavedení TPM probíhá v těchto 4 krocích:

 příprava projektu TPM,

 zkušební implementace TPM,

 implementace TPM v podniku,

 stabilizace. [3]

Příprava projektu TPM

Příprava a detailní naplánování jsou zásadní pro zdárnou implementaci TPM

v podniku. V tomto prvním kroku se vytváří prostředí pro úspěšné rozšíření programu TPM,

probíhá seznámení zaměstnanců se záměrem zavedení, jsou vysvětleny cíle, postupy, principy

a přínosy prostřednictvím seminářů, schůzek se zaměstnanci, intranetu atd. V této fázi se
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rovněž mění organizační struktura a mimo jiné je i zpracován detailní plán realizace TPM

v podniku.

Zkušební implementace TPM

V tomto kroku dochází na vybraném výrobním pracovišti k zavedení úvodního TPM

projektu. Do programu v této fázi jsou často zapojovány kooperující firmy, externí

konzultanti a školící agentury. Dochází zde k získávání a vyhodnocování prvních zkušeností.

Implementace TPM v podniku

Zde se zaměřujeme na zlepšování celkové efektivnosti strojů a zařízení ve výrobě.

Formují se týmy TPM, které pak zpracovávají konkrétní programy autonomní údržby a

rozpracovány jsou plány plánované údržby. Probíhají tréninky, které jsou zaměřené na řešení

dílčích problémů v týmech TPM. Zaveden je kompletní program TPM.

Stabilizace

V tomto posledním kroku jsou vyhodnocovány výsledky, jsou stanoveny nové, vyšší

cíle a pracuje se na stabilizaci programu TPM.
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3 Popis současného stavu plánované preventivní a autonomní

údržby ve vybrané společnosti

V třetí kapitole si nejprve charakterizujeme společnost ISOTRA a.s., její zaměření a

výrobní portfolio. V další části pak bude popsán součastný stav plánované preventivní a

autonomní údržby.

3.1 Profil společnosti

ISOTRA a.s. je společnost s dlouholetou tradicí zabývající se vývojem a výrobou

stínící techniky a výplní stavebních otvorů. Kromě této základní oblasti zajišťuje i další

činnosti jako je např. výroba nástrojů, lisování, lakování, vlastní výroba, montáž a záruční i

pozáruční servis koncovým zákazníkům. ISOTRA a.s. sídlí v Opavě a má přibližně 400

zaměstnanců. Firma zaujímá přední pozici na českém trhu v oblasti stínící techniky a své

výrobky exportuje do více než 30 zemí světa. Společnost se dlouhodobě zajímá o

problematiku technologií clon slunečního záření a její dopad na energetickou úspornost. Díky

vlastním technologiím, vypracovaným postupům, vývoji a výzkumu v této oblasti je ISOTRA

a.s. vnímána jako jeden z technologických lídrů oboru nejen v ČR, ale i ve světě.

Obr. 3.1 Logo společnosti

Zdroj: Internetové stránky společnosti

Historie

Společnost ISOTRA a.s. byla založena v Bolaticích v roce 1992 jako společnost s

ručením omezeným. Počátečními aktivitami byl velkoobchod s těsněním do oken včetně

realizace montáží. Takto vznikl název ISOTRA. ISO od slova izolace a TRA z anglického

slova trade (v překladu obchod). Velký zájem klientů o žaluzie po roce 1993 způsobil

rozšíření podnikatelských aktivit ISOTRY nejprve o montáže žaluzií a následně i o jejich

výrobu. Firma se vždy snažila o neustálé zdokonalování produktů a služeb a od roku 1995

začala vyrábět vlastní komponenty k žaluziím a ostatním výrobkům stínící techniky. ISOTRA
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a.s. neustále vyvíjí a hledá nová technická řešení. V součastné době disponuje vlastním

vývojovým pracovištěm, projekční kanceláří a má pět výrobních středisek.

Výrobní střediska a jejich výrobkové portfolio

Středisko interiérové stínící techniky

Na tomto středisku se vyrábí několik typů vnitřního zastínění, které se pak detailněji,

podle konkrétního určení a specifik, dělí na různé produktové řady. Mezi základní typy

interiérového zastínění patří horizontální, látkové, střešní a dřevěná zastínění.

Středisko exteriérové stínící techniky

Zde jsou vyráběny produkty venkovního zastínění, které zajišťují výrobky typu

předokenních žaluzií, předokenních rolet, screenových rolet (částečně průhledné), markýz a

pergol. Vyrábí se zde i tzv. rolovací vrata.

Středisko - dřevovýroba

Středisko dřevovýroby se specializuje na produkci dřevěných oken a dřevěných dveří

Winwood. Okna jsou vyráběna v různých profilech a na přání zákazníka mohou mít

specifické vlastnosti. Například dřevohliníková okna jsou z exteriéru díky hliníkovému plášti

bezúdržbová.

Středisko – nástrojárna

Nástrojárna zajišťuje kusovou a sériovou výrobu pro oblasti vstřikovacích forem na

plasty, střižných a lisovacích nástrojů, jednoúčelových střihadel, kovárenského nářadí,

speciálních přípravků a měřidel, válcovacích tratí tenkostěnných profilů a v oblasti dělového

vrtání na horizontálních vyvrtávačkách.

Středisko – lisovna plastů

Součástí výrobního programu společnosti je i výroba plastových komponentů, která se

uskutečňuje na tomto středisku. Vyráběny zde jsou plastové výlisky a komponenty jak pro

vlastní výrobu, tak pro ostatní výrobce stínicí techniky. Převážná část výroby je tvořena

plastovými komponenty pro vlastní produkty, volné kapacity využívá firma pro produkci

výrobků, které se dodávají zákazníkům z pletařského průmyslu, elektroprůmyslu a

strojírenství.
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3.2 Součastný stav údržby ve firmě ISOTRA a.s.
Dalo by se říci, že ISOTRA a.s. nemá žádný ucelený systém údržby. Péče o stroje a

zařízení v této firmě se ale v posledních době přesto postupně zlepšuje. ISOTRA a.s. vlastní

od roku 2003 certifikaci ISO 9001 a jako výrobce musí garantovat přesnost výrobků.

S rozšiřováním strojového parku a zvyšující se technickou náročností nového zařízení,

stoupají přirozeně i nároky na údržbu strojů a požadavky na vytvoření fungujícího systému

údržby, díky kterému by se minimalizovala poruchovost zařízení a redukovali se tak nejen

náklady na opravy, ale také ztráty plynoucí z prostojů a výroby zmetků.

3.2.1 Personální zajištění úseku údržby v podniku

Ve výrobě je v podniku zaměstnáno přibližně 275 dělníků. Přestože je to poměrně

vysoké číslo, firma nemá samostatný úsek údržby. Běžnou údržbu provádí z velké části

pracovníci, kteří konkrétní stroj obsluhují. Pokud se jedná o odbornější zákroky, pak jsou,

podle druhu úkonu, povoláni zámečníci, elektrikář nebo kooperující firma. Zavedení úseku

údržby se plánuje, o termínu a formě, jak by měla konkrétně vypadat, ještě firma jasno nemá.

Momentálně je údržba zastřešována střediskem – nástrojárna.

3.2.2 Vývoj údržby v podniku

Údržba ve firmě ISOTRA a.s. fungovala až donedávna na principu tzv. Break-down

Maintenance, tedy údržbě po poruše. Neexistovala žádná plánovaná údržba zařízení, která by

předcházela výskytu poruch a problém se řešil až poté, co se porucha vyskytla. Firma se pak

zařízení snažila opravit svépomocí, aby šetřila náklady. Pokud byla porucha závažnějšího

charakteru a vyžadovala náhradní díly či speciálně vyškolený personál, který v podniku nebyl

k dispozici, povolala se kooperující firma.

Začátkem roku 2011 přišel do firmy nový vedoucí nástrojárny a bylo rozhodnuto, že je

třeba špatný stav údržby postupně řešit. Pozornost byla zaměřena nejprve na tzv. CNC stroje,

tedy stroje numericky ovládané, které jsou nejvíce vytížené. Postupně byly CNC stroje

revidovány, kdy se zjišťovala jejich přesnost, měřily se jejich tolerance a určovalo se, které

části (např. ložiska, lože) nejvíce trpí. Na tomto základě byl posléze vytvořen jakýsi plán

oprav stroje, ve kterém stojí, která část má být kdy opravena, vyčištěna, namazána atd.

Koncem roku 2011 byly u nejvytíženějších strojů zavedeny tzv. přehledy kontrol a

údržby, provozní deník stroje a tzv. návod k obsluze a údržbě konkrétního zařízení. V údržbě

však neexistuje žádný systém a je běžné, že u některých strojů jsou k dispozici všechny

zmíněné dokumenty, naopak u jiného zařízení např. jen návod k obsluze a údržbě a provozní
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deník. Informace, které pak jsou obsaženy v konkrétních dokumentech, často nekorespondují

s technickou dokumentací nebo aktuálními požadavky konkrétního zařízení.

Cílem v oblasti údržby, který si firma do budoucna vytyčila, je vytvoření funkčního

systému údržby podle metody TPM, který bude stavět na fungující autonomní a plánované

údržbě. Autonomní složka by se měla skládat z konkrétních standardů, podle kterých bude

probíhat denní čištění, mazání a kontrola stroje. Tyto standardy by měly mít ucelenou podobu,

která bude aplikovatelná na každé jednotlivé zařízení. Firma si uvědomuje význam autonomní

a plánované údržby, která je zásadní pro zvyšování efektivnosti výrobního zařízení.

3.2.3 Současný stav plánované údržby

Jak již bylo zmíněno, plánovaná údržba v podniku ISOTRA a.s. až donedávna

neexistovala, což vedlo k častým poruchám na zařízení a firma vynakládala nemalé finanční

prostředky na opravy strojů, které byly nutné pro obnovení jejich fungování. S rostoucí

technickou náročností a přibývajícím počtem strojů, bylo nutné vytvořit jakýsi přehled oprav,

kontrol, čištění, mazání, výměn kapalin, atd., ke kterým má na daném zařízení s určitými

časovými intervaly docházet. Vedení si uvědomilo, že plánovaná údržba je jednou z cest, jak

lze zvyšovat efektivnost zařízení a snižovat náklady na údržbu.

Koncem roku 2011 začaly fungovat na nejvytíženějších strojích již zmíněné přehledy

kontrol a údržby (příloha č. 1), které se sestávají z výčtu činností, týkajících se plánovaných

kontrol, čištění, mazání a oprav. Z přehledu je pak díky barevnému značení zřejmé, zda má

např. kontrola probíhat ročně, jednou za půl roku nebo každý měsíc. K jednotlivým činnostem

jsou rovněž přiřazeny čísla, která označují kontrolní body, které pak korespondují se

standardem pracoviště (příloha č. 2). Tento standard je tvořen fotografií stroje, na které jsou

popsány a označeny jednotlivé kontrolní body. Elektrikář tak díky tomu ihned pozná, kde má

na zařízení např. jednou za šest měsíců zkontrolovat svorky elektroinstalace. Poté, co je

plánovaná činnost provedena, podepíše se osoba, která ji vykonala, do příslušného políčka.

3.2.4 Současný stav autonomní údržby

Autonomní péče o stroje v ISOTRA a.s., probíhá spíše na intuitivní bázi. Přestože až

donedávna neexistovaly žádné návodky, které by připomínaly obsluze stroj vyčistit, promazat

nebo zkontrolovat, je běžná péče o zařízení v tomto podniku na celkem dobré úrovni.

ISOTRA a.s. je společnost, která se od svého vzniku postupně rozrůstá, někteří pracovníci zde

pracují od samotného začátku společnosti a fluktuace zaměstnanců je velmi nízká. Lidé se zde

znají, své práce si váží a to se odráží i v jejich přístupu k péči o zařízení, se kterým každý den
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pracují. Oficiálně je pak autonomní údržba od konce minulého roku zaštítěna těmito

dokumenty:

 přehled kontrol a údržby,

 návod k obsluze a údržbě zařízení,

 provozní deník.

Přehled kontrol a údržby

Tento přehled (příloha č. 1), který byl podrobně rozebrán v předcházející kapitole,

neřeší pouze plánovanou údržbu, ale částečně zahrnuje i některé činnosti, týkající se běžné

péče. Jak již bylo uvedeno, nelze ho najít u každého zařízení, pokud však existuje, je jeho

součástí i standard pracoviště (příloha č. 2).

Návod k obsluze a údržbě zařízení

Přehled kontrol a stejně tak návod k obsluze a údržbě zařízení je vždy vytvořen

vedoucím nástrojárny, který rovněž zodpovídá za jakékoliv změny a aktualizace provedené

v tomto dokumentu a samozřejmě i za jeho dodržování.

Činnosti, obsažené v tomto návodu, jsou rozděleny na ty, které by měla vykonávat

obsluha stroje a na ty, které by měla zajistit údržba. Pokyny pro údržbu jsou pak detailněji

rozčleněny na zákroky, které je třeba provádět denně, 1x týdně a 1x měsíčně. Součástí tohoto

návodu jsou i bezpečnostní pravidla, která se musí při obsluze stroje dodržovat.

Provozní deník

Přehled kontrol, pokud existuje a návod k obsluze je většinou uložen společně

s provozním deníkem. Tyto deníky začaly fungovat koncem roku 2011, předtím používala

obsluha obyčejné sešity.

Do tohoto druhu dokumentace jsou pracovníky výroby zapisovány závady, poškození

stroje, provozní odchylky zjištěné v průběhu provozu, dále pak opravy, mazání a jiné úkony,

které byly na zařízení provedeny. Na některých strojích se do deníku zapisuje denně, i když je

třeba zařízení bez závad, na jiných strojích se pak zapisuje pouze ve dnech, kdy byly

provedeny servisní činnosti nebo došlo k poruše.
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3.2.5 Zjištěné nedostatky v údržbě

Přestože je současný stav údržby s vytvořenými přehledy kontrol, návody k obsluze a

údržbě stroje, standardy pracoviště a provozními deníky na mnohem vyšší úrovni než byl ve

firmě např. před dvěma lety, má i tak mnohé slabiny. Mezi ty hlavní patří následující

nedostatky:

 chybí úsek údržby,

 pokyny v dokumentaci jsou rozděleny pro údržbu a obsluhu, ve skutečnosti je

ale všechny dělá obsluha stroje,

 četnost prováděných kontrol a údržby mnohdy buď neodpovídá technické

dokumentaci nebo naopak nekoresponduje s konkrétními potřebami daného

stroje,

 některé činnosti jsou v návodech k obsluze chybně specifikovány, obsluha

někdy neví, co vůbec znamenají, jiné důležité úkony naopak nejsou uvedeny

vůbec,

 chybí návodky, jak vykonávat jednotlivé činnosti, jaké pomůcky k tomu

použít a kdy mohou být provedeny,

 ve většině případů chybí standard pracoviště, takže pokud je obsluha stroje

nezkušená, pak neví, kde má jednotlivé činnosti na zařízení provádět,

 způsob vedení  provozních deníků není jednotný.
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4 Projekt implementace TPM na vybraném pracovišti
Pro projekt implementace TPM bylo vybráno pracoviště Nástrojárna, středisko 400.

Konkrétně pak jeden z CNC strojů – soustruh, který je součástí tzv. ,,hnízda“, čili dvou

soustruhů, umístěných naproti sobě.

4.1 Charakteristika stroje
MASTURN 54 CNC je univerzální hrotový soustruh, který je určen pro obrábění

součástí z oceli, barevných kovů a plastů s délkou lože 800 mm. Hlavní obráběcí operací je

soustružení tvarově náročných ploch, vrtání a vyvrtávání středových otvorů a řezání závitů.

Stroj je využíván především pro kusovou a malosériovou výrobu a vyrábějí se na něm díly na

zakázku. Jeho vytíženost je celkem vysoká a odvíjí se od množství objednávek, jejichž výše

se během roku různí.

Obr. 4.1 Sestava strojních skupin soustruhu

Zdroj: technická dokumentace stroje MASTURN 54 CNC

Základ stroje tvoří lože připevněné na dvou podstavcích. Po loži přejíždějí saně

(osa Z), po kterých se pohybuje suport (osa X). Na levé straně lože je umístěn vřeteník

s vřetenem, na pravé straně koník s výsuvnou pinolou. Pohony posuvů jsou realizovány

digitálními regulačními servopohony, pohon hlavního vřetena pak asynchronním motorem

s regulační jednotkou.
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Obr. 4.2 Soustruh MASTURN 54 CNC

Zdroj: autor

Kryty pracovního prostoru zabraňují vylétávání třísek a rozstřiku chladicí kapaliny

mimo stroj. Vstup do pracovního prostoru je umožněn pomocí posuvného krytu. Třísky a

chladicí kapalina jsou kryty pracovního prostoru sváděny do dopravníku třísek nebo vany

umístěné pod ložem. Na zadní straně stroje je skříň rozvaděče a řídicího systému. K ovládání

stroje slouží ovládací panel.

4.2 Cíle projektu implementace TPM
Úspěšné fungování programu TPM, jak již bylo zmíněno v teoretické části, je

založeno na zvládnutí základních prvků, které byly specifikovány v kapitole 2.2.4. Stěžejním

kamenem, na kterém pak stojí fungující TPM a kterým se začíná při implementaci systému, je

zavedení programu autonomní údržby.

Ve firmě již jisté počáteční pokusy, jak zlepšit stav údržby, proběhly. Nemají ale

ucelenou podobu. Manažer procesu proto naplánoval začít s procesem implementace TPM do

podniku ISOTRA a.s. zavedením systému autonomní údržby. Firma si přála zpracovat, jak by

měl systém autonomní údržby vypadat, jak by se mělo postupovat při sestavování standardů

pro jednotlivé činnosti kontroly, mazání, čištění a jakou konkrétní podobu by měly standardy

mít a jaké informace obsahovat. Cílem tohoto projektu tedy bude ukázat, jak by se mělo ve

firmě  ISOTRA a.s. postupovat při implementaci prvních třech kroků systému autonomní

údržby. Zohledněny budou specifika společnosti, mezi která patří např. skutečnost, že firma

prozatím nemá úsek údržby. Postup implementace, jednotlivé kroky a konkrétní standardy

údržby budou vytvořeny pro stroj MASTURN 54 CNC, který byl pro tento projekt vybrán.
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Stěžejními kroky, které je třeba zvládnout při zavádění autonomní údržby a na které se

zaměříme i v rámci projektu implementace TPM, jsou tyto:

 počáteční čištění,

 eliminace zdrojů znečištění,

 vytvoření norem pro mazání.

4.3 Počáteční čištění
Tento první krok autonomní údržby si klade za cíl stroj vyčistit, odhalit abnormality,

které, pokud jsou drobného charakteru, jsou odstraněny ihned. Abnormality závažnějšího

druhu jsou označeny a je naplánováno jejich odstranění. Výsledkem prvního kroku je pak

přehled činností, který je souborem všech činnosti, které je na zařízení třeba provádět. V

přehledu je také uvedeno kdo, a jak často zákrok provede a jaké pomůcky je třeba použít.

Součástí přehledu by měly být i fotografie, na kterých budou vyobrazeny jednotlivá místa

čištění, kontroly, popř. mazání. Pro komplexnější stroje je lepší použít místo jednotlivých

fotografií standard zařízení.

Konkrétně počáteční čištění na vybraném soustruhu probíhalo v následujících krocích.

a) Příprava na čištění

V této fázi byla nejprve prostudována technická dokumentace ke konkrétnímu stroji,

ze které bylo vypsáno, které činnosti výrobce doporučuje provádět a v jakých intervalech.

Tyto poznámky byly následně doplněny o informace, které byly součástí návodu k obsluze a

údržbě soustruhu (vypracované vedoucím nástrojárny), jež má obsluha na pracovišti

k dispozici. Poté přišla na řadu návštěva pracoviště a veškeré nabyté informace, týkající se

čištění a kontroly byly konzultovány s obsluhou stroje. Soupis byl následně, na základě

aktuálních potřeb zařízení a poznatků dělníka, zrevidován, některé činnosti bylo např. třeba

dělat častěji. Nový, aktuální soupis byl připraven pro samotné čištění.

V den, kdy mělo proběhnout čištění stroje, byla k dispozici připravena technická

dokumentace, návod k obsluze a údržbě soustruhu, aktuální soupis činností, týkající se

údržby, fotoaparát a záznamové prostředky. Veškeré pomůcky na čištění byly na pracovišti

nebo v jeho blízkosti k dispozici.
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b) Čištění stroje

Nejprve proběhla fotodokumentace zařízení v zaneseném, špinavém stavu, posléze se

přikročilo k samotnému čištění, které bylo prováděno obsluhou stroje. Během čištění byly

zaznamenávány následující informace:

 jaká část zařízení je čištěna, kontrolována či mazána,

 jak má vypadat požadovaný stav po provedeném zákroku,

 jaké pomůcky mají být k čištění použity,

 kdo činnost provádí,

 jak dlouho činnost trvá,

 jak často a kdy se činnost provádí,

 v jakém stavu musí být stroj při provádění dané činnosti.

Po dokončení čištění byly jednotlivé části stroje opět zdokumentovány, aby se později

mohly použít pro vytvoření standardu. Příklady stavu před a po vyčištění můžeme vidět na

následujících fotografiích.

Obr. 4.3 Stav vnitřního kužele vřetene před a po vyčištění

Zdroj: Autor
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Obr. 4.4 Stav chlazení čerpadla před a po vyčištění

Zdroj: Autor

Obr. 4.5 Stav lože, vany a vnitřních plechů soustruhu před a po vyčištění

Zdroj: Autor
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Obr. 4.6 Stav filtračního síta ve vaně na třísky před a po vyčištění

Zdroj: Autor

Při čištění byla na stroji zjištěna jedna abnormalita. V zadní, spodní části soustruhu se

nachází čerpadlo, které zajišťuje rozhánění chladicí kapaliny do soustavy a ochlazování

nástrojů. Nad čerpadlem je umístěno chlazení, které chrání motor od přehřátí. Během

obrábění na soustruhu dochází k odlétávání špon, které se dostávají mezerou mezi vanou a

vnitřními plechy stroje na chladič (obr. 4.7). Některé špony zůstanou na krytu chladícího

zařízení, některé se však mohou dostat až dovnitř a způsobit zadření vrtule, která uvnitř rotuje

a zabezpečuje chlazení. V lepším případě by si obsluha všimla, že chladič nefunguje, během

soustružení totiž způsobují špony odlétávající a narážející na vrtuli poměrně velký rachot.

Pokud ale nefunkční chladič nikdo nezaregistruje, může dojít i k situaci, kdy se motor spálí.

K tomu sice údajně ještě nedošlo, několikrát se ale již muselo chlazení motoru rozebírat, což

samozřejmě stojí čas a soustruh nemůže po tuto dobu obrábět.

Obr. 4.7 Kryt chladícího zařízení zanesený šponami

Zdroj: Autor
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Tato abnormalita nemohla být odstraněna okamžitě, byla proto označena a s mistrem

bylo dohodnuto, že se vytvoří kryt, který bude chlazení motoru chránit proti odlétávajícím

šponám. Tento ochranný prvek byl posléze vyroben z plechu, natřen ochrannou barvou a

umístěn na chladič (viz kap. 4.4). Výrobní náklady na tento kryt byly minimální, na druhou

stranu, přínos maximální. Zamezí se případné poruše motoru a obsluze se velmi usnadní

čištění chladícího zařízení.

c) Udržování stavu stroje

Abychom zajistili kvalitní autonomní údržbu zařízení, musíme zavést systém, který

bude postaven na přehledech činností a standardech, díky nimž se bude obsluha přesně a

přehledně orientovat a vědět, jak se má o daný stroj, v rámci každodenní údržby, starat. Pouze

tak lze dosáhnout fungujícího programu autonomní údržby, který je stěžejní pro fungování

celé metody TPM.

Cílem tohoto, posledního kroku, v rámci počátečního čištění, bylo vytvoření

standardů, kterými se bude obsluha v oblasti autonomní údržby stroje řídit, a které by firmě

ISOTRA a.s. poskytly vodítko, jak v budoucnu postupovat při sestavování standardů pro

autonomní údržbu u ostatních strojů.

Výstupem počátečního čištění, na kterém bude postavena autonomní údržba zařízení,

je vytvoření těchto dokumentů:

 standard popisu zařízení,

 přehled činností autonomní údržby (součástí bude soubor detailů),

 standard nejnižší úrovně.

4.3.1 Přehled činností autonomní údržby

Přehled činností autonomní údržby je souhrn všech činností, které se musí na stroji

každodenně provádět, aby nedocházelo k přílišnému opotřebení, vzniku abnormalit a

zbytečným poruchám. Cílem tohoto dokumentu je zobrazit přehledně jednotlivé činnosti, na

které nesmí obsluha stroje, v rámci údržby, zapomínat.

Sestavování přehledu činností proběhlo na základě již zmíněné technické

dokumentace, návodu k obsluze a údržbě soustruhu, rozhovoru s obsluhou a pozorování všech

činností samostatné údržby. Zohledněny byly i poznatky z protokolu o kontrole stroje u

zákazníka, které obsahovaly návrhy opatření pro dané zařízení. Tyto návrhy byly kooperující
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firmou doporučeny na základě konkrétního měření, které bylo na stroji v minulosti

provedeno.

Přehled činností pro autonomní údržbu, který se snaží být maximálně intuitivní i pro

méně zkušené pracovníky výroby, by se měl skládat z několika druhů informací, které jsou

přehledně rozčleněny do jednotlivých kolonek. Jednotlivé kolonky a jejich účel je vysvětlen

v tabulce na této straně.

Důležitou a nedílnou součástí přehledu je i standard popisu zařízení, který může mít

buď formu nákresu, fotografie nebo souboru více fotografií. Účelem této vizualizace je popis

jednotlivých částí zařízení, kterých se autonomní údržba týká. Obsluha tak pomocí tohoto

standardu snadno pozná, kde má na stroji proběhnout daná činnost. Jednotlivé části zařízení

jsou totiž označeny číslem a názvem části stroje. Vše pak koresponduje s přehledem činností.

Tab. 4.1  Informace obsažené v přehledu činností.

Název kolonky Proč byla tato kolonka zahrnuta do přehledu činností?
Číslo Číslo koresponduje se standardem popisu zařízení a usnadňuje tak identifikaci

části zařízení, kde má proběhnout daná činnost.

Část zařízení Zde je definován název konkrétní části zařízení.

Požadovaný stav Zde se specifikuje, jak má vypadat stav dané části zařízení po jeho vyčištění.

Pokud je obtížné tento požadovaný stav slovně popsat, je možné ho

dokumentovat pomocí fotografie a v kolonce na ni uvést odkaz. Fotografie pak

budou umístěny za přehledem.

Způsob, pomůcky Zde se uvádí způsob, jak se má daná část zařízení čistit (např. zamést, očistit,

setřít, atd.) a jaké pomůcky (např. hadr, lopatka, smeták, vzduchová pistole,

atd.) má pracovník k úkonu využít.

Kdy Zde se, na základě zjištěných poznatků, definuje, jak často má být konkrétní

činnost provedena. Četnost lze pro lepší orientaci odlišit barevně.

Čas Zde je obsažena informace, která obsluze říká, kolik času je třeba si na danou

činnost vyčlenit. Časový údaj získáme měřením, které provedeme při

počátečním čištění.

Stav stroje Zde se uvádí, v jakém stavu musí být zařízení při provádění daného úkonu.

Stroj musí být buď vypnutý nebo se dá činnost provádět během výroby.

Kdo Zde je obsažena informace o tom, kdo má daný úkon provádět.

Zdroj: autor
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Finální informace, týkajících se běžné údržby soustruhu MASTURN 54 CNC, jsme

pak převedli do tabulky a získali přehled činností.

Tab. 4.2 Přehled činností autonomní údržby pro soustruh MASTURN 54 CNC

číslo Část zařízení Požadovaný
stav

Způsob,
pomůcky

Kdy Čas Stav
stroje

Kdo

1 Nádrž
s chladící
kapalinou

Naplněná
nádrž - obě
kontrolní
okénka

chladící nádrže
jsou plná.

(DETAIL A)

Dolít kapalinu:
kbelík,

chladící kapalina

1x denně 8 min V O

2 Převodovka Hladina oleje
je vidět

(DETAIL B)

Vizuální
kontrola:

baterka

1x týdně 1min B O

3 Podlaha pod
roštem

zametená Odstranit celý
rošt, zamést:

smeták, lopatka

1xtýdně 7 min V O

4 Lože Čisté, bez
třísek

Očistit:
vzduchová

pistole, smetáček,
háček na třísky

Během
výroby

1-2
min

V O

5 Vnitřní kužel
vřetene

Čistý vnitřní
kužel vřetene

(při každé
výměně
čelisti).

Očistit:
vzduchová

pistole,
klíč

Během
výroby

2 min V O

6 Vana
s filtračním

sítem

Čistá, bez špon Vybrat, zamést:
rukavice, lopatka-

smetáček

1x denně 10-15
min

V O

7 Vnitřní
plechy stroje

Čisté a suché
vnitřní plechy

Omytí: hadicí
s emulzí

Vytření do
sucha: hadr

1x denně 15 min V O

8 Osvětlení Čistá zářivka Setřít:
Vlhký hadr

1x týdně 1 min V O

9 Kryty,
monitor,

příslušenství

Čisté, bez
prachu

Setřít: vlhký hadr 1x týdně 10 min B O

10 Filtrační
vložka

Nová, čistá
filtrační vložka

Výměna staré
vložky za novou:
Nůžky, materiál

na nový filtr

1x týdně 10 min V O

V – stroj vypnutý B – během výroby O – operátor

Zdroj: autor
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V tabulce jsme barevně odlišily různé četnosti provádění jednotlivých činností, čímž

se usnadní orientace. Stejně tak byly barevně odlišeny čísla (žlutá barva znamená čištění,

zelená kontrolu) jednotlivých částí zařízení, což koresponduje se standardem popisu zařízení,

který byl vytvořen posléze a je popsán v následující kapitole.

Pokud se požadovaný stav, kterého má být dosaženo běžnou údržbou, těžko slovně

popisuje, je dobré ho zdokumentovat fotografií. Takto lze mnohdy jednodušeji vyjádřit, jak

má, např. kontrolované okénko, vypadat.  V přehledu, u dané činnosti, se na fotografii

odkážeme do souboru detailů, který pak následuje za přehledem. U soustruhu jsme detailu

využili pro lepší znázornění požadované úrovně stavu chladící emulze (obr. 4.8 – Detail A). Z

fotografie je jasně vidět, že vrchní okénko je prázdné (což je nechtěný stav), spodní okénko je

naopak plné (požadovaný stav). Obsluha tak pomocí fotografie jednoduše rozezná, kdy je

nádrž s chladící kapalinou prázdná a je třeba emulzi dolít. Druhý detail byl vybrán pro lepší

znázornění požadovaného stavu oleje v převodové skříni (obr. 4.8 – Detail B).  Poněvadž je

převodovka zakrytovaná, lze stav vyhodnotit pouze s použitím baterky přes malé, průzorové

okénko, což může být značně obtížné a je proto dobré dopředu vědět, jak má správný stav

oleje vypadat.

Obr. 4.8 Soubor detailů k přehledu činností

Detail A Detail B

Zdroj: autor

Ne

Ano
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4.3.2 Standard popisu zařízení

Jak již bylo řečeno, součástí přehledu činností musí být standard popisu zařízení.

Tento standard ale tvoříme vždy až poté, co jsme sestavili přehled činností. Teprve nyní totiž

máme k dispozici všechny části zařízení, které má standard za úkol označit a popsat.

Standard popisu zařízení se skládá z jedné nebo více fotografií (či nákresů) stroje,

jehož jednotlivé části, ke kterým se vztahují činnosti autonomní údržby, jsou označeny

číslem. K číslům jsou pak přiřazeny názvy jednotlivých částí zařízení. Pro lepší orientaci a

rozlišení úkonů (podle toho, zda se jedná o čištění nebo kontrolu) je dobré, je barevně oddělit.

Díky barevnému odlišení se pak lépe orientuje i v již vytvořeném přehledu. Standard popisu

zařízení pro soustruh MASTURN 54 CNC je vyobrazen na následující straně.
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Obr. 4.9 Standard popisu zařízení pro soustruh MASTURN 54 CNC

Zdroj: autor

číslo část zařízení číslo část zařízení
1 Nádrž s chladící kapalinou 6 Vana s filtračním sítem
2 Převodovka 7 Vnitřní plechy stroje
3 Podlaha 8 Osvětlení stroje
4 Lože 9 Kryty, monitor, příslušenství
5 Vnitřní kužel vřetene 10 Filtrační vložka

Kontrola
Čištění

8

7

5

4

10

9

6

1

3

2zezadu stroje

zezadu stroje
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K takto vytvořenému standardu se následně přidají tyto informace:

 název konkrétního stroje,

 název střediska nebo pracoviště, kde je stroj umístěn,

 datum vytvoření standardu,

 kdo standard vytvořil, popř. schválil.

Finální podoba standardu popisu zařízení spolu s výše uvedenými informacemi je

vyobrazena v příloze č. 3.

4.3.3 Standard nejnižší úrovně

Pokud je při počátečním čištění zjištěna činnost, která je náročnějšího charakteru, je

nutné sestavit standard nejnižší úrovně. Vytváří se hlavně u úkonů, které jsou komplexnější a

skládající se z více kroků. Zde totiž hrozí, že budou některé kroky nezkušenou obsluhou

vynechány nebo provedeny nesprávně. Standard nejnižší úrovně pak detailně, krok za

krokem, popisuje, které činnosti, jak a v jakém pořadí, mají být provedeny. Jednotlivé kroky

jsou zdokumentovány pomocí fotografií. Tento detailní popis konkrétní činnosti zajišťuje

správné provedení daného úkolu.

Při počátečním čištění a rozhovoru s obsluhou stroje, byla na soustruhu MASTURN

54 CNC identifikována jedna činnost, která by, v případě nesprávného provedení, vedla ke

vzniku nežádoucího stavu na zařízení. Jedná se o čištění vany s filtračním sítem (činnost č. 6).

Pokud chce obsluha vyčistit vanu od špon, musí nejprve odstranit část podlahového roštu, aby

ji mohla vysunout. Vana se pohybuje na kolečkách. Protože však během obrábění vzniká

velké množství špon, které odlétávají a dostávají se pod rošt, je nutné, před každým

vysunutím vany, podlahu v místě výsuvu zamést. Pokud by tak nebylo učiněno, dostaly by se

kousky špon, prach a jiný odpad do koleček, která by se pak mohla zadřít. Pojezdy by se poté

musely pracně rozebírat a čistit. Obsluha rovněž nesmí zapomenout umístit pod vysouvávající

se vanu nádobu, do které během čištění vytékají zbytky chladicí kapaliny. Pokud by nádoba

pod vysunutou vanou chyběla, vytekla by emulze přímo na podlahu. Obsluha by potom

musela odstranit celý rošt, aby podlahu vytřela.

Do standardu nejnižší úrovně je rovněž vhodné uvést pomůcky, které obsluha

k provedení činnosti potřebuje. Konkrétní standard čištění vany můžeme vidět na obrázku

4.10. Finální podobu, doplněnou o název stroje, středisko a ostatní podpisové kolonky

najdeme v příloze č. 6.
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číslo kroku popis kroku
1 Odstranit části podlahového roštu
2 Zamést obě pojezdové části podlahy
3 Vysunout vanu a součastně umístit nádobu na odtékávající kapalinu
4 Odstranit  špony a očistit filtrační síto
5 Zasunout vanu, umístit zpět podlahový rošt a vyprázdnit nádobu

POMŮCKY smeták, popř. lopata, lopatka, rukavice, nádoba na emulzi

Obr. 4.10 Standard nejnižší úrovně – postup čištění vany na soutruhu MASTURN 54 CNC

Zdroj: autor

1

2

3 4
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4.4 Eliminace zdrojů znečištění
Na počáteční čištění, které je prvním krokem autonomní údržby, navazuje krok druhý,

jenž se zabývá eliminací zdrojů znečištění a zkracováním časů čištění. Cílem je usnadnit

obsluze údržbu zařízení. V rámci tohoto kroku jsou odstraňovány zdroje znečištění, které byly

nalezeny při počátečním čištění a dochází tak ke zkracování nebo úplnému vypuštění

některých činností týkajících se běžné údržby stroje.

Během prvního kroku byla na soustruhu MASTURN 54 CNC objevena jedna

abnormalita. Kryt chladícího zařízení se během obrábění zanášel šponami (detailněji je

problém popsán v kap. 4.3). Obsluha stroje proto musela čistotu krytu denně kontrolovat, a

pokud na něm byly uvízlé špony, bylo nutné kryt vyčistit. Pokud se pak špony dostaly až do

vrtule chlazení a zadřely ji, bylo třeba chladič celý rozebrat. Týdně věnovala obsluha čištění

krytu v průměru 20 minut.

V průběhu počátečního čištění byl tedy tento zdroj znečištění nalezen a označen,

úkolem druhého kroku je pak realizovat takové opatření, které by zamezilo opětovnému

zanesení této části zařízení. Bylo dohodnuto, že se vyrobí kryt, který bude natrvalo umístěn

nad chladič a který ho bude chránit proti odlétávajícím šponám. Poté, co byl kryt vyroben a

umístěn na zařízení, odpadla obsluze nutnost chladič kontrolovat a čistit, tuto činnost tedy

nebylo nutné zařadit do přehledu činností běžné údržby. Chladící zařízení ve stavu před a po,

spolu s vyrobeným krytem ilustruje následující obrázek.

Obr. 4.11 Chladící zařízení bez a s novým krytem

Zdroj: autor
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4.5 Vytvoření norem pro mazání
Abychom zajistili správný chod stroje a zamezili jeho zbytečnému opotřebení, nestačí

jednotlivé části zařízení jen kontrolovat a správně čistit. Důležité je i pravidelné mazání, které

je v praxi bohužel často opomíjeno. Cílem třetího kroku autonomní údržby je zavést standard

mazání, který bude obsluze stroje připomínat, kdy, kde, a jak jednotlivé části zařízení mazat.

Vytvoření normy pro mazání proběhlo v těchto krocích.

a) Příprava

Nejprve byla prostudována technická dokumentace ke stroji MASTURN 54 CNC,

která měla poměrně dobře zpracované schéma a předpis o mazání stroje. Součástí

dokumentace byla i tabulka maziv, která obsahovala výčet tuků a olejů, vhodné pro jednotlivé

mazané části. Soupis všech činností a intervalu mazání byl následně prodiskutován s obsluhou

soustruhu, která veškeré mazání, týkající se autonomní údržby, zabezpečuje. Četnost

provádění jednotlivých činností mazání byla upravena na základě aktuálních požadavků

soustruhu.

b) Prohlídka stroje

V rámci tohoto kroku byla spolu s obsluhou stroje provedena prohlídka všech

mazacích míst na soustruhu MASTURN 54 CNC. Proběhla dokumentace jednotlivých

mazaných částí, aby mohly být fotografie následně použity pro vytvoření standardu. Rovněž

bylo změřeno, jak dlouho konkrétní úkon mazání trvá. Během prohlídky zařízení nebyly

zjištěny žádné závady.

Dále bylo zkontrolováno, zda mazivo, které obsluha soustruhu používá, odpovídá

požadavkům technické dokumentace. Výrobce doporučuje mazací tuk T – A00 a mazací olej

Mogul Glison 68. Mazací tuk, který se pro konkrétní soustruh používá, odpovídá přesně

dokumentaci. Olej se liší pouze značkou, firma nakupuje olej levnějšího výrobce - Paramo

KV 68. Parametry mají oba druhy téměř stejné. Mogul Glison 68 i Paramo KV 68 jsou určeny

pro kluzná vedení a chrání proti korozi, opotřebení a značí se vysokou odolností proti oxidaci.

Ačkoliv mazací olej i tuk odpovídal technické dokumentaci, označení konkrétních

mazacích přípravků chybělo. Vyjímkou byla pětilitrová nádoba, ze které se doplňuje olej

přímo do mazacího agregátu. Ta označena byla, protože se jedná o originální kanystr,

ve kterém je olej dodáván výrobcem. Maznice s tukem T – A00, kterou se promazává matice

výsuvu koníka, označena nebyla. Popis nebyl ani součástí rozprašovače, kterým obsluha maže
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podélný a příčný support lože a vedení pinoly koníka. Pro lepší orientaci byly vytvořeny

popisky pro maznici a rozprašovač a vyloučila se tak případná záměna maziv.

Obr. 4.12 Maziva před a po označení

Zdroj: autor

c) Tvorba plánů mazání

Poté, co jsme získali veškeré potřebné informace týkající se mazání, můžeme

přistoupit k vytvoření konkrétního plánu mazání. Výstupem třetího kroku autonomní údržby

je tedy:

 standard mazání.

4.5.1 Standard mazání

Tento plán neboli standard mazání se skládá z tabulky, která obsahuje následující

informace:

 číslo, které koresponduje s fotografií mazaného místa,

 název místa, které je třeba mazat,

 mazivo, které je k tomu nutno použít,

 popis konkrétní činnosti, kterou je třeba provést,

 jak často se má mazání provádět,

 jak dlouho činnost trvá,

 a kdo ji má provést.
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Součástí standardu jsou fotografie, na kterých jsou přehledně zachycena všechna

místa, kterých se mazání týká. Standard mazání soustruhu MASTURN 54 CNC můžeme vidět

na obrázku 4.13. Finální podobu, doplněnou o název stroje, středisko a ostatní podpisové

kolonky pak najdeme v příloze č. 7.

Obr. 4.13 Standard mazání pro soustruh MASTURN 54 CNC

Zdroj: autor
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4.6 Vizualizace navržených dokumentů
Výstupem prvních třech kroků autonomní údržby v rámci metody TPM bylo sestavení

dokumentů, pomocí kterých se bude obsluha soustruhu řídit při jeho čištění, kontrole a

mazání. Je ale důležité, aby vytvořené standardy nebyly uloženy a zasunuty do šuplíku, ale

umístěny na viditelné místo v blízkosti stroje. Jednotlivé dokumenty by měly být zafoliovány

a sepnuty v následujícím pořadí:

1. Standard popisu zařízení (příloha č.3)

2. Přehled činností autonomní údržby (příloha č. 4)

3. Soubor detailů (příloha č. 5)

4. Standard nejnižší úrovně – čištění vany (příloha č. 6)

5. Standard mazání (příloha č. 7)
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5 Návrhy a doporučení
Jak již bylo předesláno v teoretické části, metodu TPM nelze zavádět v

každém podniku stejně a očekávat výsledky přes noc. Způsob implementace musí být

přizpůsoben velikosti, vyspělosti a úrovni dané firmy. Postupovat se tedy musí s přihlédnutím

ke konkrétním parametrům, čemuž odpovídají i následující návrhy a doporučení pro

společnost ISOTRA a.s. Pro dosažení správného fungování autonomní údržby a v budoucnu

pak úspěšné zvládnutí i ostatních prvků systému TPM byla navržena následující doporučení.

Vytvoření přehledů činností autonomní údržby spolu se standardem zařízení

Důležitost vytvoření standardu zařízení a přehledu činností byla již mnohokrát

vysvětlena a je podmínkou fungující autonomní údržbu v rámci TPM. Při tvorbě těchto

dokumentů je třeba dbát zejména na to, aby přehled činností nebyl jen okopírovaná část

technické dokumentace, ale vycházelo se rovněž z konkrétních požadavků daného zařízení.

Na sestavení přehledu činností se tedy podílí i obsluha zařízení, která stroj zná nejlépe.

Při tvorbě standardů je dále třeba mít na paměti, že stroj nemusí v budoucnu

obsluhovat pouze operátor, který s ním má i mnohaleté zkušenosti, a který jednotlivé činnosti

provádí automaticky. Z toho důvodu se doporučuje využívat např. souboru detailů, který

přehledně zobrazí požadovaný stav konkrétní části zařízení. Pro náročnější činnosti, které jsou

složeny z více kroků, u kterých by mohlo dojít např. k jejich vynechání nebo chybnému

provedení, je vhodné vytvořit standard nejnižší úrovně, ve kterém bude celý úkon popsán a

obrazově dokumentován krok za krokem.

Při sestavování přehledu činností, standardu zařízení a standardu nejnižší úrovně se

společnosti doporučuje, řídit se jednotlivými kroky, které jsou rozvedeny v kapitole 4.3.

Vytvoření standardů mazání

Nejen čištění, kontrola, ale i mazání si žádá vytvoření svého standardu, ze kterého

bude i laikovi zcela jasné, kde, kdy, čím, a jak stroj mazat. Pro lepší identifikaci mazacího

místa přímo na zařízení se doporučuje, aby byla na část, kam se např. vlévá olej, umístěna

speciální značka, která se používá právě pro označení mazacího místa. Jednoduchý grafický

symbol, kterým se místa značí, můžeme vidět na následující straně.
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Obr. 5.1 Symbol pro označení mazacího místa

Zdroj: autor

Při sestavování standardů mazání je opět třeba zdůraznit, aby se nevycházelo pouze

z technické dokumentace, ale z konkrétních požadavků stroje. Je pravděpodobné, že zařízení,

které už je v provozu 10 let, bude potřebovat promazat častěji, než je uvedeno v technické

dokumentaci. Standardy mazání je i proto třeba po určitém čase aktualizovat. Jednotlivé

kroky, které je doporučeno při sestavování standardu dodržet, jsou předmětem kapitoly 4.5.

Na základě zjištěných nedostatků, týkajících se chybějícího popisu jednotlivých

maziv, se doporučuje, aby byly všechny používané prostředky k mazání označeny názvem

konkrétního tuku či oleje.

Zavedení oddělení údržby

V podniku ISOTRA a.s. momentálně nejsou zaměstnání žádní údržbáři. Veškerá

odpovědnost týkající se údržby spadá formálně pod středisko nástrojárna a jejího vedoucího.

Ten má samozřejmě i spoustu jiné odpovědnosti a údržbě se proto může věnovat pouze

okrajově. Pokud chce firma dosáhnout fungujícího a komplexně vystavěného systému TPM,

je potřeba zavést oddělení údržby. Právě údržba má v rámci TPM např. na starosti další

důležitý prvek systému, a sice plánovanou údržbu.

Eliminace zdrojů znečištění

Zlepšení stavu pracoviště a usnadnění či úplné eliminace některých údržbářských

činností může být dosaženo, pokud se identifikuje a následně odstraní zdroj znečištění.

Obsluha stroje by se měla naučit vyhledávat abnormality, které jsou obvykle důsledkem

znečištění a poukazovat na ně. Znamená to zapojit myšlení a případný problém se nebát

oznámit mistrovi, který by se pak měl postarat o jeho odstranění. Pokud by ve firmě

fungovalo oddělení údržby, mohli by údržbáři zároveň plnit funkci lektorů, kteří by operátory
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učili, jak na zdroje znečištění upozorňovat a jejich eliminací se snažit o neustálé zlepšování

stávajícího stavu stroje.

Jednotné vedení provozních deníků

Na konci roku 2011 byly ke všem strojům zavedeny provozní deníky, které nahradily

předchozí obyčejné sešity. Způsob vedení dokumentace však není jednotný. K některým

strojům zapisuje obsluha do deníku pouze poruchy či provedené opravy, k jiným strojům píše

dělník komentář každý den, i když se jedná o den neporuchový. Často se stává, že jsou

poznámky dopisovány zpětně se zpožděním. Vedení provozních deníků by se mělo sjednotit a

zapisovat by se měly pouze dny, ve kterých došlo k poruše na zařízení nebo byla provedena

oprava. Je zbytečné plnit celé strany deníku komentáři typu ,,bez poruchy“. Informace o

poruchách a opravách by se naopak zapisovat měly, a to včas, dokud si je obsluha stroje

pamatuje.
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6 Závěr

Neustálé zlepšování je nejen hlavní myšlenkou filozofie KAIZEN, ale i součástí

metody TPM, která do této filozofie spadá. Cílem této práce bylo implementovat Totálně

produktivní údržbu do podniku ISOTRA a.s. a firmě ukázat, jak při zavádění prvních kroků

správně postupovat a dosáhnout tak zlepšení v oblasti péče o zařízení. Konkrétně jsme se

zaměřili na údržbu autonomní, která v podniku momentálně funguje na intuitivní úrovni, a

kterou si vedení společnosti přálo posunout o krok dál.

V teoretické části se pojednává o východiscích metody TPM v rámci přístupu

KAIZEN a podrobněji je zde rozpracována oblast autonomní údržby, její jednotlivé kroky a

postupy, které jsou odborníky doporučovány pro její úspěšné zavedení.

V praktické části jsou následně metodické pokyny specialistů uvedeny do praxe a

postup zavedení autonomní údržby podle TPM je ukázán na vybraném pracovišti a

konkrétním stroji. Výstupem je pak vytvořený přehled činností autonomní údržby, standard

popisu zařízení, standard nejnižší úrovně a standard mazání. Společnosti je kromě těchto

konkrétních dokumentů prezentován i postup, jak při sestavování standardů a přehledů

postupovat, a které informace do nich zapracovat. Firma takto získala návod, jak jednotlivé

kroky autonomní údržby implementovat i na dalších zařízeních a pracovištích. Cíl této práce

byl tedy splněn.

Závěr praktické části je věnován návrhům a doporučením, kde mezi ty hlavní

samozřejmě patří vytvoření již zmíněných standardů. Pokud se bude firma metodických

postupů pro jejich vytváření držet, dosáhne funkčního systému autonomní údržby a zlepšení

stavu zařízení. Vedení společnosti je rovněž doporučeno vytvořit úsek údržby, který hraje

důležitou roli při zavádění ostatních prvků metody TPM.
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Seznam zkratek

CNC počítačem řízený, obráběcí stroj

CEZ celková efektivnost zařízení

JIT angl. Just-In-Time; právě v čas

OEE angl. Overall Equipment Effectiveness; celková efektivnost zařízení

PDCA angl. Plan – Do - Check – Act; plánuj – udělej – zkontroluj – uskutečni

QC angl. quality circles; kroužky kvality

SDCA angl. Standardize – Do – Check - Act; standardizuj, udělej, zkontroluj,

uskutečni

TPCA angl. Toyota Peugeot Citroën Automobile; joint venture automobilek Toyota

Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën

TPM angl. Total Productive Maintenance; totálně produktivní údržba

TQC angl. Total Quality Control; absolutní kontrola kvality

TQM angl. Total Quality Management; absolutní řízení kvality
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