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Diplomová práce řeší problematiku současného stavu mazání ve firmě. Práce 

popisuje zavedení tribodiagnostiky u vybraných strojů, optimalizaci počtu druhů maziv 

a opatření na základě těchto zkoušek.  

Diplomová práce obsahuje tyto hlavní body. V úvodu jsou uvedeny důvody a cíle 

pro výběr daného tématu. Další část popisuje historický vývoj společnosti, prostředky 

pro zvyšování produktivity společnosti a popis výrobního zařízení. Třetí část hodnotí 

současný stav mazání a hospodaření s mazivy. Následuje stať zabývající se výběrem 

testovaných strojů a zavedením tribodiagnostiky, optimalizací počtu maziv 

a ekonomickým přínosem. Poslední část řeší úpravu mazacích standardů na základě 

zkoušek, je zde také zmíněn celkový ekonomický přínos. 

ANNOTATIONS TO THE THESIS 

Bc. Vojkovský, O. Optimization of Lubricating Plans in Company Siemens 

Electric Frenštát. Ostrava: Department of Processing Machinery and Design, Faculty of 

Mechanical Engineering, Technical University of Ostrava, 2013, 111 p. Graduation 

Thesis, Supervisor : Ing. Hrabec, L. Ph.D. 

Graduation theses solve the problem with actual state of machines lubrication in 

company. Thesis describes implementation of tribodiagnostics for selected machines, 

optimalization of the number of lubricant grades and measures based on machine tests. 

 

Graduation theses include these headliness. Introduction states main reason and 

purposes for selection of diploma theme.  Next part of article describes historical 

development of company, resources for escalation company productivity and 

description production facility. Third part evaluate actual state of lubrication and 



 

lubricant management.After it thesis describes selection of tested machines, 

implementation of tribodiagnostics, optimalization of the number of lubricant grades 

and economical profit. Last part solve adjustment of lubrication standarts based on tests 

and effect on economical profit. 
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1 Úvod 

Práce se zabývá optimalizací maziv a mazacích plánů ve firmě Siemens 

Elektromotory odštěpný závod Frenštát. Důvodem vypracování je zvýšení produktivity 

závodu a zavádění TPM. Je zde popsán historický vývoj závodu od založení v roce 

1947 do roku 2012. Popisujeme zde také současné výrobní zařízení. Zařízení 

popisujeme z hlediska konstrukčního, technologického, výrobního a provozních 

hledisek, těžký nebo lehký provoz. Práce popisuje také konečný produkt elektromotor 

a možnosti jeho použití, dále zde jsou popsány výrobní cíle závodu. 

Zaměříme se na ty stroje, které jsou pro výrobu nepostradatelné a tudíž jejich 

výpadek může přinést velké finanční ztráty. Dále se zaměříme na stroje, které mají 

nejvyšší spotřeby náplní a je předpoklad, že zde bude největší možnost úspory. K určení 

těchto strojů budou slouží firemní podklady. Stanovíme zde největší spotřeby maziv 

a popíšeme jejich fyzikální charakteristiky, které udává výrobce maziva.  

Určitým nástrojem pro zhodnocení fyzikálních vlastností maziv je nasazení 

metod technické bezdemontážní diagnostiky. Zejména tribologické zkoušky, které 

dokáží objektivně zhodnotit stav maziva v daném okamžiku. Toto může přispět 

k vytvoření obrazu o stavu zařízení. Zkoušky sice nestanoví, ze které části stroje 

pochází otěrové částice v oleji. Nicméně vyhodnotí stav oleje z hlediska jeho další 

použitelnosti. Tímto si také ověříme, zda jsou oleje pro firmu Siemens optimální 

z hlediska životnosti. Následně je možné učinit závěry ze zkoušek a možná opatření pro 

zlepšení stavu náplně. V moderních výrobních společnostech se dbá na ekonomické 

hledisko, proto se budeme snažit navrhnout přijatelný kompromis mezi ekonomickým 

a technickým pohledem. 

Dále maziva porovnáme z hlediska jejích fyzikálních vlastností a rozhodneme 

o jejich vzájemné zaměnitelnosti. Toto může přinést žádanou finanční úsporu, proto 

maziva porovnáme i podle ceny. Podle těchto dvou hledisek rozhodneme zda 

doporučíme záměnu nebo ponecháme stávající stav a rozdílnost maziv. 

V posledním kroku práce se budeme zabývat úpravou části standardu mazání. 

Tento standard je tvořen v rámci TPM. V úpravě mazacího standardu budou zahrnuty 

změny, které budou vyplývat ze zkoušení náplní. Dále bude následovat ekonomické 

zhodnocení navržených změn. 
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2 Historie závodu, popis výrobních linek a výrobní 

náplň společnosti 

2.1 Historie závodu 

 

Frenštát pod Radhoštěm je město s bohatou kulturní a sportovní tradicí, nachází 

se v příjemném podhůří moravských Beskyd. Toto město neznamená jen kulturu 

a sport, ale i průmysl. Město leží na bohatých zásobách černého uhlí a zemního plynu. 

Nachází se v něm i řada prosperujících firem zabývajících se průmyslovou výrobou. 

Jednou z největších a nejlépe prosperujících firem je bezesporu v této lokalitě firma 

Siemens Elektromotory odštěpný závod Frenštát. V současné době ve firmě pracuje 

1050 zaměstnanců. [1] [2] 

V roce 1946 byly tehdejším Ministerstvem průmyslu založeny Moravské 

elektrotechnické závody, národní podnik se sídlem v Olomouci.  Do tohoto národního 

podniku patřily továrny na výrobu elektromotorů na jižní Moravě. Patřil zde také 

elektrotechnický provoz pro výrobu transformátorů koncernu Baťa ve Zlíně. Dne 

31.října 1946 bylo rozhodnuto přestěhovat závod č. 05 ze Zlína do Frenštátu pod 

Radhoštěm a uvolnit tak výrobní prostory ve Zlíně pro jiné účely. [1],[2] 

V prosinci 1946 byly pronajaty prostory tkalcovny Petra Polacha ve Frenštátě 

p. R a začalo stěhování závodu ze Zlína. Před koncem roku bylo zavedeno do provozu 

základní výrobní zařízení a první elektromotor s kotvou rotoru nakrátko byl expedován 

15.2.1947. Toto datum je považováno za vznik závodu. Do koce roku 1947 bylo 

vyrobenu 31 364 ks elektromotorů a závod měl 619 nových zaměstnanců z řad okolního 

obyvatelstva. V létě 1950 vznikl samostatný podnik MEZ Frenštát národní podnik. 

Do roku 1954 byl rozšířen výrobní program, začaly se vyrábět generátory, jeřábové 

kroužkové motory, nevýbušné elektromotory a pračkové elektromotory. V roce 1958 

byl podnik MEZ Frenštát začleněn do sdružení podniků ZSE Praha. Pračkové 

elektromotory se přestaly v závodě vyrábět na přelomu roku 1963 – 1964. Mezi léty 

1973 a 1979 byla zahájena výroba indukčních spojek, elektromechanických regulátorů 

pro generátory, speciální elektromotory a v oblasti elektronické výroby statické měniče 

kmitočtu. Roku 1981 vznikl koncern ZSE Praha a koncernový podnik MEZ Frenštát. 
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Od roku 1986 vyrábí podnik elektroniku pro osobní vozidla Škoda a nákladní 

automobily Tatra. [1] [2] 

Roku 1988 vzniká kombinátní podnik ZSE Praha. 1.7.1990 je továrna známa 

jako samostatný státní podnik MEZ Frenštát a ukončuje výrobu indukčních spojek. 

Ke dni 13.8.1993 byl udělen certifikát jakosti dle normy ISO 9001. 

1.6.1994 byla schválena vládou České republiky privatizace závodu MEZ 

Mohelnice a MEZ Frenštát, továrny byly přímo prodány firmě Siemens. Od 1.10.1994 

byl MEZ Frenštát součástí Siemens Elektromotory s.r.o. Praha a začleněn do 

obchodního pole ASI 1 N, která se zabývá nízkonapěťovými elektromotory. Mezi roky 

1996-1997 bylo přemístěno sídlo Siemens Elektromotory s.r.o. z Prahy do Mohelnice 

a dále pak probíhal převod výroby mezi závody Frenštát, Mohelnice, Drásov 

a Norimberk. 

    

 Obr. 1  Závod v roce 1947 [3] Obr 2.  Závod v roce 2012 [12] 

 

1.4.1998 vzniká obchodní oblast firmy Siemens A&D SD. Dále pak je ve 

Frenštátě ukončena výroba elektroniky pro automobilky Tatra a Škoda. V letech 1998-

2002 je vyvíjena a zaváděna do výroby nová řada motorů LG4 a LG6. Dne 13.8.2002 je 

udělen certifikát managementu jakosti dle normy ISO 9001 obchodní oblasti A&D SD, 

tedy závodům Frenštát, Mohelnice, Erlangen, Bad Neustadt a Congleton. 

Roku 2004 je odstartován projekt Growth 2008, který má za úkol navýšit 

výrobní kapacitu o dvojnásobek a zlepšit interní procesy ve firmě. V roce 2006 byl 

udělen certifikát systému environmentálního managementu jakosti ISO 14001 pro 

závody Frenštát a Mohelnice. Začátkem roku 2008 byla převedena výroba, 

elektromotorů osových výšek 180-200 mm, z Frenštátu do Mohelnice. V roce 2009 
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začal vývoj nové optimalizované řady elektromotorů 1LE1 s vyšší účinnostní třídou dle 

normy IEC.  

1.1.2010 byl závod Frenštát začleněn do obchodní oblasti I DT LD. 1.října 2010 

zanikla společnost Siemens elektromotory s.r.o. a závod Frenštát je nadále znám jako 

odštěpný závod společnosti Siemens. [1] [2] 

 

 

2.2 Významné milníky rozvoje závodu v letech 1947 - 2012 

 

� Rok 1947 - 1960 

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 1947 vznikla první výrobní hala (nyní budova 

č. 1). V roce 1948 se zdokonalovalo vybavení společnosti. V průběhu roku 1949 byla 

dokončena výstavba velké strojírenské haly (budova č. 2) z moderní ocelové konstrukce 

a plochou 11000 m2. Byla členěna na 9 lodí a vybavena  jeřábovými drahami. V roce 

1950 byla dokončena stavba kotelny a 1.září začala výuka na SPŠE Frenštát. V roce 

1951 byla vystavěna trafostanice. Byla zavedena vícestrojová obsluha, kdy jeden 

pracovník obsluhuje více strojů. Toto přispělo k poklesu mzdových nákladů a růstu 

produktivity práce. V roce 1952 byl vybudován vodojem s přivaděčem do závodu, 

postaven sklad hořlavin a materiálu, také byla dokončena výstavba železniční vlečky. 

Roku 1954 byla vystavěna kompresorovna a byla započata výstavba silnic a parkovišť. 

Ty byly dokončeny v roce 1956. V roce 1955 byla dokončena impregnační stanice. 

Pracoviště nástrojárny se stává špičkou v tehdejší republice. [3] [7] 

Rok 1956 je rokem zavedení třísměnného provozu, je zavedena mechanizace 

navíječských prací a částečně modernizována lisovna. Byla také zahájena výstavba 

stolárny, modelárny a skladu řeziva. Tyto provozy byly dokončeny o rok později v roce 

1957. Byly vystavěny kancelářské prostory nad skladem (dnes v budově č. 9). Od září je 

u nádraží zřízeno odborné učiliště. Ke konci roku je zahájena přestavba a rekonstrukce 

budovy č.2. Malá mechanizace byla zavedena v roce 1958, tj. strojní vtahování, 

automatické vkládání izolace do statoru, vícevřetenové hlavy na vrtačkách, 

poloautomatické navíjení cívek, mechanizace mezioperační dopravy. V roce 1959 byly 
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postaveny domky pro zaměstnance a tím došlo ke zkomfortnění bydlení pracovníků 

závodu.V roce 1960 byla zrekonstruována budova č. 2. Celková plocha budovy činila 

7000 m2. Byla také postavena malá kovárna pro výrobu ocelových kruhů a zakoupeny 

tři nové lisy LKR 200. Do provozu bylo uvedeno vibrační lití rotorů s klecí nakrátko 

vyšších osových výšek vlastní konstrukce. [3] 

� Rok 1960 - 1980 

V roce 1961 byla zrekonstruována kotelna a dokončena montážní linka nižších 

osových výšek. V navijárně je zprovozněna linka pro ruční vkládání rotorů. Objekt pro 

výrobu drobných dílů budova č.1 byl postaven v roce 1963. V červenci 1964 se 

dokončila stavba kanceláří hlavní zkušebny. Tím byly zvětšeny prostory pro zkoušení 

elektromotorů. V roce 1965 byla vybudována průběžná impregnace, to je základem pro 

samostatný provoz, pro výrobu elektromotorů do velikosti 225 mm. Roku 1966 byla 

dokončena nástrojárna. [3] [7]. 

V roce 1967 byla dokončena navijárna s lisy pro tvarování vinutí a zahájena 

kompletace rotorové linky P 2. V roce 1972 jsou instalovány nové stroje v dělírně 

materiálu pro pálení tlustých plechů a řezání polotovarů hřídelí. Byl instalován 

rychloběžný lis Schuler A2-315t potřebný pro výrobu rotorových a statorových plechů 

osových výšek 160 – 180 mm. V roce 1973 byla instalována nová technologie strojního 

navíjení na souboru INDUSTRA pro osové výšky 160 mm. Byly zavedeny 

jednoúčelové obráběcí stroje od fy. TOS Kuřim. [3] [7]. 

V roce 1975 je rekonstruována kotelna a začal se stavět nový komín 

a rekonstruuje se lisovna. Je zde také datován počátek užívání NC obráběcích strojů ve 

dvoustrojové obsluze. Roku 1976 jsou započaty práce na nové rotorové a statorové lince 

pro opracování rotorů a koster osových výšek 160 a 180 mm. V roce 1977 je dokončena 

lisovna s moderně řešeným odpadovým hospodářstvím. Plechové odstřižky jsou 

dopravovány podzemním kanálem do návěsu a přímo odváženy do kovošrotu. Je 

instalována tavící pec ISTAl a 3 ks lisů pro tlakové lití klecí nakrátko z Vihorlatu 

SNINA. V roce 1978 je u nádraží založeno učňovské středisko. V roce 1979 se 

vybudovaly dílny pro výrobu polovodičových aplikací. Je dokompletováno strojní 

navíjení motorů a instalováno 8 jednoúčelových stojů JÚS pro opracování koster. [3] [7] 
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� Rok 1980 - 2000 

V roce 1980 je zahájena výstavba nové vrátnice, upravena jídelna a vystavěna 

expedice elektromotorů. V roce 1981 je dokončen sklad hořlavin, postavena nová 

obrobna a započal vývoj vlastního strojního navíjení osových výšek 225 250 a 280 mm. 

Se stavbou skladu svitků se začalo v roce 1982, bylo přestavěno výpočetní středisko. 

V roce 1983 byl dokončen sklad svitků u lisovny a hala obrobny, byla zahájena 

výstavba impregnační stanice. V roce 1984 začal podnik spolufinancovat stavbu krytého 

bazénu. Pro vybudování dílny výrobního zařízení byla dokončena výstavba dvou hal, 

jednalo se o halu pro montáž a druhá pro zkoušení a záběh strojů. Byly instalovány 

rotorové linky INPRO a ty byly osazeny elektrickými manipulátory z podniku VUKOV 

Prešov. V roce 1987 byla dokončena stavba mezi dvěma dílnami výrobního zařízení 

a postavena kancelář dopravního oddělení. Začal se také budovat PVS, který se skládal 

z 6-ti číslicově řízených karuselů SKIQ 12 a 3 horizontálních vyvrtávaček WFQ 80. 

Byla zakoupena a instalována drážkovačka Müller Weingarten NKA 82. Roku 1990 

byla zahájena kompletace linky na opracování rotorů velikostí 160 – 200 mm, která 

byla vybavena manipulátory VUKOV Prešov. Byla kompletována tandemová linka 

AVL – 3 pro výrobu rotorových plechů a statorových plechů osové výšky 225 – 

280 mm ve spolupráci s VSS Košice. [3] [7]. 

V roce 1992 byla zprovozněna moderní vakuová impregnační stanice od 

švýcarské firmy MICAFIL. Roku 1993 byla dokončena vestavba mezi budovami 

č. 27 a 30. Do těchto prostor byly přemístěny tři stroje KSP 100. Bylo zprovozněno 

dvojité vertikální soustružnické centrum PITTLER PV- 500 pro opracování ložiskových 

štítů velikostí 180-225 mm. V roce 1995, po úspěšné privatizaci závodu, se začalo se 

stavební údržbou budov, je investováno do oprav střech a fasád budov, výměny oken 

a celkové zateplení budov. Jsou zrenovovány šatny a sociální zařízení. Také přichází 

doba budování velkoplošných kanceláří pro útvary logistika a nákup. Byla 

rekonstruována hlavní vrátnice. Jsou zprovozněny zarovnávačky hřídelových 

polotovarů LARU ESC 02/1600. [7] 

V roce 1997 je připravováno převzetí výrobních technologií ze závodu 

v Norimberku pro výrobu elektromotorů osových výšek 225 až 315 mm řady LA6. 

Zároveň je převedena osová výška 160 mm do závodu v Mohelnici. V rámci převodu ze 

závodu v Norimberku byly zprovozněny nové technologické zařízení na montáži 



7 

a částečně v navijárně. V roce 1998 pokračoval převod výroby z Norimberku instalací 

400 tunového lisu Weingarten a instalací 6ks drážkovacích lisů od stejné firmy. 

Současně probíhaly přípravy instalace prvního zařízení tlakového lití od firmy TCS, 

které bylo přemístěného z Německa a nově pořízeného druhého pracoviště tlakového lití 

TCS. V navijárně byl instalován nový navíjecí soubor od firmy Rist a technologická 

zařízení pro ruční vkládání a zapojení vinutí LA6. Rok 1999 byl rokem dokončení 

převodu výroby ze závodu v Norimberku, instalací zařízení pro výrobu statorových 

svazků a v navijárně linka pro výrobu strojního vtahování vinutí. Pro obrábění dílců ze 

šedé litiny (kostry a štíty) jsou nově pořízeny tři kusy CNC vertikálních soustruhů 

SKIQ 12. [3] [7] 

 

� Rok 2000 - 2013 

Nové století a tisíciletí začíná realizací projektu „Výroba elektromotoru osových 

výšek 225 – 315 mm v Evropě“. Součástí tohoto projektu je pořízení dvou 400t 

rychloběžných lisů od firmy Schuler Pressen Göppingen. První lis je instalován v roce 

2003, druhý lis v roce 2004. Lisy jsou propojeny regálovým skladem s 1800 paletovými 

místy. Na regálový sklad navazují pracoviště drážkování plechů, ručního a strojního 

paketování statorových svazků a vyskladňování rotorových plechů pro tlakové licí 

stroje pro výrobu rotorů. V rámci tohoto projektu je postavena nová hala u lisovny v níž 

je soustředěna technologie pro výrobu hřídelí. Tato technologie je složena ze dvou linek 

se soustruhy, frézkami a bruskami. Tyto stroje jsou propojeny dopravním systémem 

a manipulátory. Dodavatelem je firma CZ. TECH Dále je investováno do posílení 

kapacit montáží osové výšky 315. Celý projekt je ukončen v roce 2004. V roce 2005 je 

zásadně modernizována kotelna a zbourán 30 let starý 90m vysoký komín. Od roku 

2004 je továrna vytápěna zemním plynem. Na strmý růst příchodu zakázek na 

elektromotory reaguje projekt Growth 2008. [3] [7] 

Cílem tohoto projektu, zahájeného v roce 2004, je zajistit výrobní kapacity pro 

140 000 ks motorů osových výšek 180-315 mm při třísměnném provozu. Součástí 

projektu je pořízení dalších drážkovacích strojů, třetího zařízení pro tlakové lití rotorů 

TCS a modernizace tlakového licího stroje CLPO. V navijárně jsou instalovány dva 

navíjecí soubory pro osové výšky 180-225 mm. Zásadní investice spočívala v propojení 

dosud oddělených budov, kde probíhalo navíjení, montáž a obrábění litinových dílů, 
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a to vybudováním výškového skladu litinových dílů a expedici hotových výrobků. Zcela 

nově je řešena montáž do tří výrobních linek od firmy TMT Chrudim, na kterou 

navazují zkušebny hotových elektromotorů od firmy ELCOM Ostrava. Na zkušebny 

navazují linky povrchových úprav, z nichž dvě používají vodou ředitelné nátěrové 

systémy a jedna rozpouštědlové nátěrové systémy od firmy SOP ze Slovinska.  

Uprostřed realizace projektu v roce 2006 přichází rozhodnutí o převodu osových 

výšek 180 mm a 200 mm ze závodu Frenštát do závodu v Mohelnici. To je výsledek 

celoevropského projektu Masterplan o rozdělení výroby elektromotorů v evropských 

závodech Siemens. Součástí projektu bylo rovněž přemístění hlavní zkušebny do 

budovy bývalé impregnační stanice s vakuovou technologií impregnování. Rozšíření 

ploch v navijárně je dosaženo přemístěním jídelny nad stávající kuchyň. [3] [7] 

V závěru realizace projektu Growth 2008 začíná finanční a ekonomická krize. 

V roce 2009 začíná vývoj nové řady elektromotorů pro účinnostní třídy IE2 IE3. 

V navijárně v rámci tohoto projektu jsou instalovány dva navíjecí soubory od firmy 

ELMOTEC – STATOMAT, pro osové výšky 250 mm a 280 mm, které byly instalovány 

v letech 2010 a 2011. Pro rozšíření výrobních kapacit, v důsledku růstu zakázek v roce 

2011, je zahájen projekt WIN 2013 (z anglického winding shop). Hlavní investice jsou 

směrovány zejména do navijárny. V roce 2012 je pořízen třetí navíjecí soubor pro osové 

výšky 250 mm a 280 mm od firmy ELMOTEC – STATOMAT pro strojní výrobu 

vinutí. Dále je vybudována dílna pro výrobu komponentů pro sesterské závody Siemens 

Norimberk a Loher Ruhstorf. Pro tlakové lití rotoru jsou instalovány 4 licí stroje od 

firmy TCS. V roce 2013 jsou pro ruční výrobu vinutí instalována vtahovací zařízení pro 

osovou výšku 315 mm, linka postupného vkládání vinutí pro osové výšky 225 mm, 250 

mm a 280 mm. V rámci zlepšení ergonomie práce v ruční navijárně jsou instalovány 

stoly pro ruční vkládání a zapojování vinutí všech osových výšek. Pro impregnování 

navinutých statorových svazků budou v průběhu roku 2013 instalována dvě nová 

impregnační zařízení. [7]. 
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2.2.1 Výrobní náplň společnosti 

 

Jako každý moderní závod má firma Siemens určité vize. Jako vize chápeme 

především tyto body. 

� máme takové náklady na výrobek a procesy, které nám umožňují vyrobit 

konkurenceschopné motory, 

� splňujeme očekávání zákazníků v oblasti technických parametrů, kvality, 

logistických výkonů a servisu, 

� používáme efektivní procesy a moderní technologie šetrné k životnímu prostředí 

a ke zdraví  zaměstnanců, 

� spolupracujeme s dodavateli od vývoje po servis, 

� jsme aktivní a spolupracující tým motivovaných zaměstnanců s potřebnou úrovní 

znalostí a dovedností, jednajících v souladu s firemní kulturou. [8] 

 

V současné době vyrábí firma SEM Frenštát nízkonapěťové asynchronní 

elektromotory s rotorem nakrátko, osových výšek 225-315 mm a s výkony 18,5 -

 315 kW. 

Vyrábíme motory těchto řad: 

� 1LG4, 1LG6 – motory pro všeobecné použití, 

� 1LE – motory pro všeobecné použití, 

� MJ – nevýbušná provedení, 

� MA –zajištěné provedení, 

� Rollgang motory – motory pro válcovací tratě pro těžké provozy [6] 
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 Obr. 3  Elektromotor 1LG4/6 [6]  Obr. 4  Elektromotor 1LE1 [6] 

Produkty SEM se používají v těchto strojírenských aplikacích: 

� lodní průmysl, 

� jeřáby, 

� těžařství, 

� ocelářství, 

� pro tunely a ventilaci (Brandgas), 

� chemický průmysl, petrolejářský průmysl, 

� pro čerpací techniku, 

� kompresory, 

� dopravníkové systémy, 

� válcovací stolice. [6] 

 

2.2.2 Příklad použití elektromotorů od firmy Siemens  

    

Obr. 5 Kolesové rýpadlo KU300  [4] Obr. 6 Kolesové rýpadlo KK 1300  [4] 



11 

  

 Obr. 7  KK1300 [4] Obr. 8  Přístavní jeřáb [5] 

   

 Obr. 9  Vrtná plošina [5] Obr. 10  Přístavní jeřáb [5] 

  

 Obr. 11  Regálový zakladač [5] Obr. 12  Pohon plošiny [5] 
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2.3 Elektromotor a jeho konstrukce 

2.3.1 Popis elektromotoru 

 

Elektromotor je točivý elektrický stroj, který funguje na střídavý třífázový 

proud. Výměna energie mezi aktivními částmi elektromotoru je realizována pomocí 

elektromagnetické indukce, někdy se tento motor označuje jako motor indukční. Mezi 

hlavní výhody elektromotoru patří vysoká spolehlivost, jednoduchá konstrukce 

a vysoká účinnost cca 97%. Asynchronní elektromotor má patentován Nikola Tesla. 

 

 

Obr. 13  Elektromotor a jeho hlavní části [6] 

Legenda:  1 - svorková deska, 2 - vinutí, 3 – ventilátor, 4 - ložiska, 5 - rotor, 6 - štít, 

7 - kostra, 8 - výkonnostní štítek 
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2.3.2 Konstrukce 

Základem elektromotoru jsou dvě aktivní části stator a rotor. 

� Stator 

Skládá se ze statorových plechů, které jsou vyrobeny z magnetické oceli. 

V drážkách statoru je vloženo vinutí z měděných vodičů  a tento statorový svazek je 

zalisován do litinové kostry motoru.  

� Rotor 

Skládá se z rotorových plechů, které jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako 

plechy statorové. Tyto plechy jsou zality hliníkem, tento rotorový svazek tvoří klec 

rotoru na krátko. 

� Kostra 

Tvoří pasivní část elektromotoru. Slouží pro uchycení motoru k pevným 

základům a jako nosný prvek pro ostatní součásti elektromotoru jako je svorkovnice, 

patky, příruba, štíty. V naší firmě vyrábíme elektromotory s kostrou z šedé litiny. 

Obecně mohou být kostry z hliníku nebo svařované ze segmentů pro motory větších 

osových výšek. Kostry mohou být s montovanými patkami nebo s přilitými patkami. 

� Ložiska 

Slouží k umožnění otáčení rotoru, jsou nalisovány za tepla na hřídel a osazeny 

ve štítu. Vždy je nutné mít jedno ložisko pevně sevřeno a druhé volné pro umožnění 

teplotní dilatace v motoru. Ložiska jsou ve standardních motorech kuličková, je možno 

motor osadit ložisky na přání zákazníka.  

� Svorkovnice 

Slouží k osazení motoru vývodními vodiči a také jako prvek ochranný, aby se do 

motoru neprášilo a neteklo. Je vyrobena z šedé litiny nebo hliníku. 
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� Vinutí 

Tvoří aktivní část motoru, v měděných vodičích je indukováno napětí 

a magnetickou indukcí přeměněno na točivé pole. Podle toho, kolik máme párů cívek, 

standardně rozlišujeme motory na 2,4,6,8 pólové. Je možno vyrobit motor na přání 

zákazníka až 12p. Toto nám určí výstupní otáčky elektromotoru. Do vinutí je možné 

vestavět čidla pro vypnutí motoru při přehřátí. 

� Štíty nebo příruba 

Slouží jako nosné části elektromotoru. Na ni je možná jak vertikální tak 

horizontální montáž elektromotoru.  

� Ventilace 

Tvoří jí ventilátor a kryt ventilátoru. Podle výkonu elektromotoru a potřebného 

množství chladícího vzduchu určujeme optimální průměr ventilátoru. Motory pro vyšší 

teplotní zóny jsou opatřeny kovovými ventilátory. 

 

 

2.4 Prostředky zvýšení produktivity ve firmě Siemens 

2.4.1 Siemens productive syslem 

 

Siemens productive systém (SPS) se začal zavádět do SEM Frenštát v roce 2009. 

Jeho účelem je celkové vylepšení procesů, zavedení výroby just in time, zlepšení 

motivace pracovníků. To vše zavádíme proto, abychom byli schopni vyrobit takový 

produkt, který si zákazník přeje v co nejkratším čase. Do závodu se postupně zavádějí 

tyto hlavní nástroje metody SPS: 
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V roce 2009 se začala zavádět 1. a 2. fáze SPS užívající tyto nástroje: 

 

Obr. 14  Zavedení systému SPS [12] 

 

Fáze 1  

� 3i aktivita - malé zlepšovací návrhy, neboli zlepšujte tak, ať se vám dělá co 

nejlépe, nejrychleji a nejkvalitněji, 

� KVP - kontinuální vylepšení procesů,  

� FMEA - analýza možnosti vzniku vad, jejich příčin a následků, 

� 8D report - zpětná analýza chyby, úkolem je zajistit odstranění chyby a zamezit 

jejímu opakování. [12] 

 

Fáze 2 

� SMED - snižování seřizovacích časů, zkracování průběžné doby procesů, 

� 5S - pořádek na pracovišti a jeho optimalizace: standardizace, separace, stálé 

čištění, systematizace, sebedisciplína, 

� TPM (podrobnější rozbor je popsán níže), 

� VSM/VSD, 

� Řešení problému, 

� Management projektu. [12] 
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Fáze 3 byla zavedena v roce 2009 a 2010  

� Vizualization,  

� Standardization,  

� VAG,  

� Lean office, 

� Process Mapping,  

� Single Piece Flow, 

� Customer Pace,  

� just-in-time- vyrobit to co je potřebné v čase, nevyrábět na sklad, motivovat 

dodavatele dílů, 

� Kanban. [12] 

 

Fáze 4 byla zavedena mezi roky 2010-2011  

� Poka Yoke = zabránit náhodným chybám užitím správné konstrukce výrobků, 

provozních prostředků a procesů, 

� Six Sigma, 

� Jidoka, 

� Process Audits, 

� TeamWork, 

� Pull System. [12] 

Systém SPS tak aktivně využívá všechny nástroje. Zvyšuje produktivitu 

a podporuje politiku společnosti Siemens. 
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2.4.2 Metoda  TPM jako nástroj Siemens productive systém 

 

V práci se budeme zabývat optimalizací mazacích plánů a vytvořením standardu 

mazání. Tyto standardy mazání jsou součástí TPM (Total productive Maintenance). 

Proto zde uvádím stručný popis metody. 

TPM se zabývá neustálou péčí o stroje. Cílem metody je neustálé zvyšování 

efektivity stroje a jeho provozní spolehlivosti. TPM se snaží změnou prostředí změnit 

uvažování obsluhy stroje. Při zavedení TPM a jeho správném využití je možné 

dosáhnout zlepšení procesů a zvýšení efektivity již po půl roce od zavedení. Význam 

zlepšení se projeví až po letech od zavedení. Bez TPM nelze zavádět ostatní metody 

LEAN výroby. Každý podnik, který chce uskutečnit vylepšení svého výrobního 

systému s dosažením LEAN výroby, musí brát ohled na efektivnost a spolehlivost 

zařízení. TPM je jeden z kroků k dosažení úspěchu v této oblasti [13] [14] 

TPM si klade za cíl tyto tři hlavní body: 

� dosahování nulových neplánovaných prostojů, 

� dosahování nulových ztrát rychlosti strojů, 

� dosahování nulových vad způsobených stavem strojů. [13] 

 

 

Obr[15] Hlavní úkoly TMP [14] 
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Realizace metody spočívá v: 

� získání podpory managementu pro tuto metodu, 

� realizace školení a osvěty pro TPM, 

� stanovit kdo bude TPM provádět, 

� definovat principy a cíle pro TPM, 

� sestavení plánu zavedení TPM, 

� odstartovat TPM. [13] [14] 

Prvním krokem je realizovat 4 základní pilíře TPM: 

� zvyšovat Celkovou efektivitu zařízení (CEZ), 

� zavést nebo zlepšit autonomní údržbu, 

� zavést plánovanou a prediktivní údržbu, 

� trénink a vzdělávání obsluhy stroje. [13] [14] 

 

Do oblasti tréninku a vzdělávání obsluhy stroje patří také vytvoření standardů 

mazání, čištění a popisu. V práci se budeme zabývat tvorbou standardu mazání pro 

jednotlivé stroje. Proto zde uvádím příklad standardu mazání rychloběžného lisu 

SCHULER SAL 400. Uvedený příklad je pro mazání části stroje Lis. 
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Obr. 16  Standard pro mazání SCHULER SAL 400 mazaná část Lis [16] 

 

 

2.5 Organizační struktura údržby v závodě Frenštát 

 

Kapitola je součástí originálu diplomové práce a je k nahlédnutí u vedoucího 

práce. 

Organizační struktura údržby je popsána obrázkem níže. zaměstnanec je částí 

řetězu, který tvoří pevný celek. Každý zaměstnanec je odborníkem a důležitým článkem 

v udržování strojního parku firmy v provozuschopném stavu. 
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Obr. 17  Organizační struktura údržby [15] 

 

 

2.6 Popis výrobních linek 

 

Kapitola je součástí originálu diplomové práce a je k nahlédnutí u vedoucího 

práce. 

Závod ve Frenštátě klade důraz na provozuschopnost a ekonomičnost svého 

strojního parku. Linky jsou uspořádány tak, aby byl dodržen technologický tok 

materiálu s co nejmenšími vzdálenostmi mezi jednotlivými operacemi výroby 

elektromotoru.  

Firma Siemens dělí svůj strojní park na stroje těchto typů: 

� stroje typu A pro výrobu nepostradatelné a páteřní. V případě poruchy stroje je 

závod odkázán na Outsourcing výroby, 
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� stroje typu B pro výrobu potřebné, nejsou však nenahraditelné, 

� stroje typu C jsou obslužná zařízení. 

V této kapitole budou podrobněji popsány stroje typu A a B. Bude zde rozebrán 

technologický tok materiálu a stručně popsány výrobní stroje typů uvedených výše. 

V popisu výrobních linek budou uvedeny takové stroje, které jsou pro výrobu páteřní 

a mají standart mazání. 

 

 

2.6.1 Lisovna a tlakové lití rotorů 

 

Výroba elektromotoru začíná na lisovně vystřižením statorových a rotorových 

plechů. Poté jsou tyto plechy uskladněny. Lisovna a pracoviště tlakového lití rotorů je 

umístěno v budově č.26. Statorový svazek je sestaven z jednotlivých plechů na trnu 

a tyto plechy jsou po stlačení svazku plechů zajištěny po jejich vnějším obvodu 

několika sponami a to buď automaticky nebo ručně . Drážky v rotorových pleších jsou 

ve formě pro tlakové lití zality hliníkem, čímž se vytvoří klec nakrátko. Do takto 

vytvořeného rotorového svazku je vložen ještě za tepla hřídel. Pak  jsou tyto 

komponenty uskladněny.  

Klíčovými stroji v lisovně jsou dva Rychloběžné 400t lisy od německé firmy 

SCHULER Pressen Göppingen. Vyrábějí plechy statoru a rotoru na hotovo pro 2, 4, 

a 6 - ti pólové elektromotory a polotovary pro drážkování zákaznických plechů statoru 

a rotoru od fy. Weingarten a Schuler. Pro výrobu statorových svazků je to paketovací 

poloautomatické zařízení ELMOTEC – STATOMAT. Tato pracoviště jsou spojena 

regálovým skladem, který je obsluhován dvěma regálovými zakládacími vozíky od fy. 

Logipark. Pracoviště výroby rotorů od fy. TCS se skládá z lisu pro skládání rotorových 

svazků z vlastního tlakového licího stroje 500t. 

Dále z lisu pro nalisování hřídele do ještě horkého svazku. Součástí pracoviště je 

tavící a dávkovací pec roztaveného hliníku a manipulační a dopravní systémy.  
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� Lis Schuler SAL 400 

Těleso lisu je jednodílná svařovaná konstrukce. Odlitek beranu je přimontován 

na dvou ojnicích s ochrannou deskou odolnou proti opotřebení. Beran má bezvůlové 

vedení ve čtyřech speciálních sloupových vodících systémech, horní a dolní část 

nástroje je upnuta hydraulickými upínacími elementy. Součástí lisu je odvíjecí zařízení, 

protihluková kabina, a také stohovací zařízení napojené na regálový zakladač. 

 

   

 Obr. 18  Lis Schuler SAL 400 I [4] Obr. 19  Lis Schuler SAL 400 I [4] 

 

� Drážkovačka NKA 82 

Stroj je sestaven ze dvou stanic pro lisování statorových a rotorových drážek 

z polotovaru – kruhového výlisku. Stroj je vybaven stohovacími a manipulačními 

systémy pro dopravu drážkovaných plechů mezi jednotlivými stanicemi. Protihluková 

kabina snižuje hluk na úroveň, která je dána normou. 
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Obr. 20  Drážkovačka NKA 82 [4] 

 

� Zakladač Regálový automat  

Regálový automat od fy. Logipark Praha. Vozíky regálového zakladače jsou 

tvořeny svařovanou konstrukcí, která nese elektropohony s měniči kmitočtu a vlastní 

konstrukci zakládání palet do regálového skladu. Řídící systém SIMATIC S7 je 

propojen se systémem řízení výroby SAP. 

� Pracoviště tlakového lití TCS IV (představitel) 

Skládá se z lisu pro tlakového lití ROTORCAST LR5000 hřídelového lisu 

Reman, paketovacího lisu DOLAM 100T a lisu na hřídele REMAN 150.  

Lis pro tlakové lití ROTORCAST LR 5000 slouží k vlastnímu odlití rotorové 

klece s kruhy nakrátko. Konstrukce je svařovaná se 4 vodícími sloupy ukotvenými 

v pevné základové desce. Horní část lisu je pohyblivá slouží k uzavírání formy před 

vstříknutím roztaveného hliníku do vtokové soustavy formy. Celý systém je ovládán 

hydraulicky. Uzavírací síla je 500 t.  

Paketovací lis DOLAM 100T od fy. TCS slouží ke stlačení ručně naskládaných 

rotorových plechů. Konstrukce je svažovaná se 4 vodícími sloupy ukotvenými v pevné 

základové desce. Horní část lisu je pohyblivá, slouží ke stlačení plechů. Celý systém je 

ovládán hydraulicky. Uzavírací síla je 100 t.  

Hřídelový lis REMAN 150 od fy. TCS slouží k zalisování hřídele. Konstrukce je 

svařovaná se 4 vodícími sloupy ukotvenými v pevné základové desce. Horní část lisu je 
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pohyblivá, slouží k lisování.  Celý systém je ovládán hydraulicky. Uzavírací síla je 

150 t.  

 

 

Obr. 21  Pracoviště tlakového lití TCS IV [4] 

 

� Soustruh hrotový SU90 

Soustruh hrotový od fy. TOS Čelákovice. Slouží k osoustružení vnějšího 

povrchu rotorových svazků na požadovaný průměr před dynamickým vyvážením. Je to 

univerzální hrotový soustruh s ručním ovládáním suportů a koníku. Lože stroje je 

odlitek ze šedé litiny, který nese ostatní prvky stroje. Soustruh je vybaven digitálním 

číslicovým odměřováním. 

 

 

2.6.2 Obrobna hřídelí 

 

Hřídele elektromotorů jsou obráběny z dovezených polotovarů. Prvním krokem 

je zarovnání na požadovanou délku. Následné úpravy vytvoří normované závity a tvary 

důlků na obou čelech hřídele, tyto kroky se provádějí na pracovišti zarovnávání hřídelů. 

Po zarovnání vyrábíme hřídele buď linkovou technologií – větší série standardních 
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provedení hřídelů. Hřídelové linky jsou složeny z CNC soustruhů, CNC frézek a CNC 

brusek. Jednotlivé stroje jsou propojeny dopravníkem. Manipulaci zajišťují portálové 

manipulátory dodavatelem linek je fy. CZ.TECH. 

Zákaznická provedení hřídelí jsou vyráběny na CNC soustružnickém centru 

INDEX G400 nebo na konvenčních soustruzích frézkách a bruskách.  

 

 

Obr. 22  Hřídelová linka malá [4] 

 

� Zarovnávačka hřídelí ZAH 2000 CNC 

Stroj pro zarovnávání hřídelů je tvořen svařencem, na kterém jsou namontovány 

dvě nástrojové hlavy. Každá nástrojová hlava má 8 nástrojů, které slouží pro 

soustružení, frézování, vrtání a závitování obou konců polotovaru hřídele. Polotovar 

hřídele je upnut v hydraulickém upínači. Stroj je vybaven elektrovřetenem, toto vřeteno 

má samostatný elektropohon. Stroj je osazen řídícím systémem SINUMERIK 810D. 
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Obr. 23  Zarovnávačka ZAH 2000 [4] 

 

� Soustruh CNC SP 35L CNC 

Soustruh pro obrábění hřídelí SP 35L CNC od fy. CZ.TECH Čelákovice. Je 

moderní svařované konstrukce, na kterém je namontováno vřeteno, nástrojová horní 

hlava s 12 - ti nástroji a koník. Stroj je řízen řídícím systémem SINUMERIK. 

� Frézovací centrum VFC 1400 CNC 

Frézovací centrum je tvořeno odlitkem ze šedé litiny, na kterém je namontováno 

vřeteno vedení křížového stolu a ostatní prvky stroje. Do nástrojové hlavy je možno 

upnout 24 nástrojů. Centrum je řízeno řídícím systémem SINUMERIK 840D. 

� Soustruh na hřídele INDEX G 400 

CNC soustruh index G400 od fy. Index Werke Esslingen. Základ soustruhu tvoří 

lože, které je ze šedé litiny a působí jako tlumič. Na toto lože je možno stavebnicovým 

způsobem namontovat nástavby. U konkrétního stroje je stavebnicově namontováno 

hlavní vřeteno, které je poháněno samostatným elektromotorem. Dále je na lože 

namontován koník, který slouží k upínání dlouhých obrobků. Na loži jsou uloženy dvě 
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nástrojové hlavy, do každé je možné upnout 12 nástrojů pro soustružení, vrtání, 

frézování, řezání závitů. Stroj je vybaven řídícím systémem SINUMERIK840D. 

� Bruska hrotová SCHAUDT PF 61 UNB 2000 

Hrotová CNC bruska PF 61 UNB 2000 lože je odlitek ze šedé litiny. Lože je 

osazeno pracovním stolem, pracovním vřeteníkem, koníkem a brusným vřeteníkem. 

Bruska je určena pro vnější a vnitřní broušení válcových ploch. Součástí brusky je CNC 

měřicí zařízení DIATRONIC 22 a orovnávací zařízení. Stroj je vybaven řídícím 

systémem SINUMERIK840D. 

 

 

2.6.3 Obrobna drobných dílců 

 

Pasivní části motoru je kostra, patky, štíty, přírubové štíty, ložisková víčka 

a části svorkovnicového uzlu. Všechny tyto díly jsou ze šedé litiny mimo 

svorkovnicový uzel osové výšky 225, který je z hliníkové slitiny. Obrábíme je na 

konvenčních i moderních CNC strojích. 

 

� Soustruh svislý SPV 40 CNC 

Soustruh svislý SPV 40 CNC od firmy CZ.TECH Čelákovice. Je určen 

k obrábění vnějších a vnitřních rotačních ploch a rovinných ploch. Stroj se skládá ze 

svařovaných modulů, které nesou obrobkové vřeteno, zásobník nástrojů a ostatní 

stavební prvky stroje. Soustruh je vybaven elektrovřetenem, toto vřeteno má samostatný 

elektropohon. Do nástrojové hlavy je možné upevnit 10 nástrojů. Stroj je vybaven 

řídícím systémem SINUMERIK 810D. 
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Obr. 24  Soustruh svislý SPV 40 [4] 

 

� Soustruh vřetenový.PITTL. PV 630/2-2 

Svislý dvouvřetenový soustruh od fy. Pittler Langen. Základem tohoto soustruhu 

je těleso, které je kombinací svařované konstrukce a odlitku ze šedé litiny, které 

s patentovaným systémem oběhu mazacího oleje tvoří tzv. termostabilní celek. 

Nástrojová hlava u každého vřetene má 8 pozic. Řídící systém je SINUM 840C. 

� Vrtačka otočná VR6A 

Radiální otočná vrtačka VR6A od fy.Kovosvit Sezimovo Ústí. Je tvořena odlitky 

ze šedé litiny, podstavce, sloupu, otočného ramena a těla převodovky. Jednoduché 

mechanické programování umožňuje volbu otáček a posuvu ve zvoleném rozsahu. 

� Soustruh CNC SP 30  

Horizontální soustruh CNC SP 30 od fy. CZ. TECH Čelákovice. Slouží 

k obrábění drobných dílců  jako jsou vnější a vnitřní víčka elektromotoru. Svařovaná 

konstrukce nese lože vřeteník a koník. Po loži se pohybuje horní nástrojová hlava s 12 

nástroji. 
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2.6.4 Obrobna koster 

 

Obrobna koster je rozdělena do tří technologických celků. Kostry ze šedé litiny 

jsou obráběny na CNC a konvenčních svislých soustruzích – karuselech, CNC 

konvenčních horizontálních frézkách a na radiálních vrtačkách. Kostry štíty a díly 

svorkovnicového uzlu pro nevýbušné motory řady MJ po obrobení procházejí tlakovou 

zkouškou. Páteř linky pro obrábění koster tvoří tzv. pružný výrobní systém. Ten je 

složen z karuselů, vrtaček, svislých CNC soustruhů a CNC frézek, které na sebe 

navazují tak, aby byl dodržen technologický tok materiálu.  

 

� Soustruh svislý SKIQ12CNC PVS 

Svislý soustruh SKIQ12CNC od fy. TOS Hulín. Lože a stojan je zároveň nosnou 

částí stroje, tyto části dohromady tvoří tuhý celek. Upínací deska je vybavena 

mechanicko – hydraulickým upínáním obrobku. Náhon upínací desky je od regulačního 

elektromotoru. Po kluzných plochách stojanu se pohybuje příčník. Zásobník nástrojů 

má 15 pozic. Stroj je vybaven CNC řídícím systémem SINUMERIK 840D. 

 

 

Obr. 25  Celkový pohled na PVS [4] 
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� Vyvrtávačka Vodorovná PVS 

Vodorovná vyvrtávačka WFQ 80 NCA od firmy Retos Varnsdorf s.r.o.  Skládá 

se z lože odlitého ze šedé litiny, které tvoří základ stroje. Po loži se pohybují saně a stůl 

ve směru kolmém na osu pracovního vřetene. Vřeteník je tvořen odlitkem ze šedé litiny, 

ve kterém je integrován elektromotor pro pohon pracovního vřetena. Zásobník nástrojů 

má 50 pozic. Stroj je osazen řídicím systémem SINUMERIK 840D. 

� Zařízení pro tlakovou zkoušku 

Zařízení pro tlakovou zkoušku EFCO PPS 60/15 od fy. EFCO GMBH DUREN. 

Slouží pro provedení tlakové zkoušky koster, štítů, skříně a víka svorkovnice. Tyto dílce 

na smontovaném elektromotoru tvoří tzv. pevný závěr, který je předepsán normou 

(ČSN EN 50018). Ochrana je zajištěna konstrukčním řešením a kvalitou výrobního 

provedení tak, že zvýšená teplota ve vnitřním prostoru elektromotoru nepřenese výbuch 

do okolní atmosféry, používá se pro elektromotory pracující v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Ve Frenštátě se vyrábí elektromotory pod označením 1MJ. Zařízení je tvořeno 

soustavou čerpadel a upínacích prvků pro zkoušené díly a příslušným měřicím 

zařízením pro zaznamenání tlakové zkoušky formou tištěného protokolu. 

 

 

2.6.5 Navijárna 

 

Další etapou ve výrobě je pracoviště navijárny. Zde je do statorového svazku 

s izolacemi v drážce vloženo vinutí složené z jednotlivých cívek z měděných vodičů. 

Vinutí je vkládáno buď strojně nebo ručně. Výstupem je navinutý a zapojený svazek 

statoru, který je poté impregnován. Pak je celek uskladněn jako komponenta pro 

konečnou montáž. Vinutí standardních parametrů pro 2 a 4 elektromotory jsou vyráběna 

na navíjecích souborech pro osové výšky 225-280 mm. Vinutí osové výšky 315 - 4 p. 

jsou vtahována na vtahovadlech. Zákaznická provedení vinutí s vyšším plněním vodičů 
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v drážce než 80% se vyrábí ručním vkládáním vinutí, stejně tak 6-ti a vícepólové vinutí 

elektromotorů. 

� Zařízení Vtahovací Microcore H800 

Vtahovací zařízení Microcore se skládá z programovatelné navíječky cívek 

měděných vodičů vlastního vtahovacího zařízení. Pro mechanické zatažení skupin cívek 

do naizolovaného statorového svazku a manipulačního zařízení. Základem jednotlivých 

stavebních skupin stroje jsou svařované konstrukce. 

� Zařízení impregnační - UV THUMM TA  

Zařízení pro impregnování navinutých statorových svazků od fy. THUMM 

Spaichingen tvoří prostorová svařovaná konstrukce. Základem je otáčející se karuselový 

nosič navinutých statorových svazků se šesti pozicemi zastavení. První pozice slouží 

k navěšení a svěšení navinutých statorových svazků. V druhé a třetí pozici dochází 

k ohřevu vinutí průchodem proudu. Ve čtvrté jsou navinuté statorové svazky ponořeny 

do impregnačního laku, v páté pozici dochází k odkapání přebytečného laku, v šesté 

pozici je naimpregnovaný statorový svazek povrchově vytvrzen UV zářením. Ve skříni 

impregnační stanice je integrovaná elektroinstalace tvořená transformátory s rekuperací 

jalové složky proudu. Dále zařízení pro čerpání impregnačního laku a systém odsávání 

aerosolu a emisí, které vznikají při procesu impregnace. Pracoviště je doplněno 

manipulačními a transportními systémy. 
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Obr. 26  Impregnační zařízení THUMM TA 4000 [4] 

 

� Navíjecí automat NUK 15-36PC 

Navíjecí automat od fy. MEZ Mohelnice slouží k vinutí cívek elektromotoru 

z měděných vodičů. Skříň je svařované konstrukce, v ní jsou uloženy pohony pro 

navíjecí šablony cívek a vedení maximálně 30 – ti měděných vodičů ze zásobníku. 

Navíječka je programovatelná pomocí řídícího systému SINUM 810T. 

� Zařízení na výrobu drážkové izolace. SDI 800 

Zařízení na výrobu drážkové izolace od fy. MEZ Mohelnice je tvořeno tělesem 

svařence, který nese upínač statorových svazků. Naproti upínače je dávkovač drážkové 

izolace, který pomocí pneumatického pohonu zasouvá jednotlivé drážkové izolace do 

drážek ve statorovém svazku. Zařízení je doplněno o manipulační a dopravní systém 

s nenaizolovanými a naizolovanými statorovými svazky 

� Řezačka izolace MAXIM MS 115 BP 

Řezačka plošné izolace od fy. APOS - MAXIMA s.r.o. Stroj tvoří odlitek ze 

šedé litiny. V něm je integrován systém pro stříhání polotovarů plošných izolací 
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elektromotoru. Zařízení je vybaveno optickým odměřováním a počítadlem nastříhaných 

izolací. Součástí zařízení je mechanické odvíjení plošného izolantu z rolí o šíři 1m. 

 

 

2.6.6 Montáž 

 

Po výrobě všech potřebných součástí elektromotoru se komponenty dopraví na 

montáž. Ta je rozdělena na 3 montážní linky ve 4 lodích haly. Montážní linka č.1 pro 

osové výšky 225 a 250 mm. Montážní linka č.2 pro osové výšky 225 až 315 mm pro 

standardní provedení motorů. Montážní linka č.4 pro zákaznická provedení 

elektromotorů osových výšek 225 – 315 mm, např. zákazníci Kaeser, KSB, Grundfos, 

Atlas Copco atp. V lodi číslo 3 byl původně sklad montážních dílců, který byl v rámci 

zavádění SPS nahrazen vyskladněním materiálu na jednotlivou zakázku v centrálním 

montážním skladu. Montáž začíná lisováním navinutého a naimpregnovaného 

statorového svazku do kostry statoru. Dalším úsekem je pracoviště svorkování. Zde jsou 

protaženy a zapojeny vývodní vodiče vinutí na svorkovou desku. Následuje montáž 

kompletní svorkovnice. Pohybem po montážní lince se celek složení statoru přesune na 

pracoviště vkládání rotorů. Zde je do složení statoru vložen rotor s namontovanými 

ložisky a štítem. Dalším úsekem je montáž štítů a ventilace.  

V případě zákaznického provedení motoru je montována brzda, cizí chlazení, 

snímače otáček apod., poté je motor odeslán na zkušebnu. 

Naimpregnovaný statorový svazek se lisuje do kostry statoru na lisu LF od firmy 

KMS Brno, pak je po dopravníku od firmy TMT posouván na jednotlivé následující 

operace až po konečnou montáž a odeslání na zkušebnu. Kritické stroje pro linku jsou 

tyto stroje: 

 

� Lis hydraulický LF 

Hydraulický lis od fy. KMS Brno. Tvoří těleso svařence, který nese dva vodící 

sloupy pro vedení horní desky lisu. Horní deska lisu pomocí hydraulického pohonu 
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umožňuje lisování navinutých naimpregnovaných statorových svazků do kostry statoru. 

Ovládání lisu je dvouruční pro zajištění bezpečné práce. Hydraulický agregát je 

vybaven pojistkou proti přetížení. 

 

 

Obr. 27  Hydraulický lis LF [4] 

� Linka TMT loď č.4  

TMT v lodi č.4 od fy. TMT Chrudim je tvořena svařovanou konstrukcí 

jednotlivých sekcí, ve které jsou uloženy naháněné a hnané válečky dopravníku. 

Naháněné válečky jsou poháněny řetězovým převodem. Pohony jednotlivých sekcí 

dopravníku jsou ovládány řídicím systémem SIMATIC S7.  

� Lis na díry krytu ventilátoru 

Lis na díry L 069-01/1 od fy SEM Frenštát. Je tvořen svařovanou konstrukcí, 

která nese upínač děrovacích přípravků pro stříhání děr v krytech ventilátorů. Pohon je 

řešen hydraulicky, ovládání je nožním ovladačem. Konstrukce stroje umožňuje rychlou 

a snadnou výměnu střižných přípravků. 
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2.6.7 Linky povrchových úprav 

 

Po montáži a odzkoušení jsou elektromotory transportovány dopravníky 

k navěšovacím stanicím u linek povrchových úprav. Linka A je určena pro povrchové 

úpravy vodou ředitelnými nátěrovými systémy elektromotorů osových výšek 225 – 

315 mm. Linka B je určena pro povrchové úpravy rozpouštědlovými nátěrovými 

systémy elektromotorů osových výšek 225 – 315 mm. Linka C je určena pro povrchové 

úpravy vodou ředitelnými nátěrovými systémy elektromotorů osových výšek 225 

a 250 mm. Po zavěšení motoru na dopravní systém linek povrchových úprav jsou 

elektromotory ručně nastříkány, pak dopraveny do sušících tunelů a na svěšovací stanici 

je provedeno osazení výkonnostními a ostatními štítky. Po vizuální kontrole pracovníci 

předávají hotové elektromotory k zabalení a expedici firmě Geis CZ s.r.o. 

 

� Linka B povrchových úprav SOP LK 7x4,5 

Linka povrchové úpravy elektromotorů od fy. SOP International. Skládá se ze 

stříkací kabiny s vodním hospodářstvím, které zajišťuje spolu s výkonným odsáváním 

a filtrací ekologický provoz. Na stříkací kabinu navazuje vytěkací, sušící a chladící 

tunel. Patentovaný dopravník POWER FREE umožňuje vrácení elektromotoru na 

případné opravy povrchové úpravy. Nanášení nátěrových hmot provádějí pracovníci 

pomocí ruční aplikační techniky od fy. Promix. 

� Linka TMT - zkušebna 

TMT v lodi č.3 od fy. TMT Chrudim je tvořena svařovanou konstrukcí 

jednotlivých sekcí, ve které jsou uloženy naháněné a hnané válečky dopravníku. 

Naháněné válečky jsou poháněny řetězovým převodem. Pohony jednotlivých sekcí 

dopravníku jsou ovládány řídicím systémem SIMATIC S7. Na zkušebně elektromotorů 

je systém doplněn o otočné stanice, které umožňují najetí zkoušeného elektromotoru na 

zkušební stanoviště. 
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2.6.8 Montáž speciálních provedení elektromotorů 

 

Na montáži speciálních provedení elektromotorů je prováděna montáž, zkoušení 

a povrchové úpravy nejvyšších výkonů až do 315 kW. Dále montáž atypických řad 

elektromotorů např. pro válcovací tratě v hutích nebo speciální elektromotory 

používaných ke kotvení lodí těžících ropu pro firmu Gusto. Montáž začíná lisováním 

navinutého a naimpregnovaného statorového svazku do kostry statoru na lise LHR 63t. 

Montáž svorkovnicového uzlu rotoru štítů ventilačního uzlu a ostatních mechanických 

zákaznických opcí je prováděna na pracovních stolech. Po montáži jsou motory 

odzkoušeny a v lakovací kabině je provedena povrchová úprava příslušným nátěrovým 

systémem. U provedení elektromotorů s přírubou je na soustruhu SU 125 po montáži 

soustružena zákaznická dosedací plocha příruby. 

 

 

Obr. 28  Montáž speciálních provedení celkový pohled [4] 
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3 Posouzení současného stavu mazání strojních zařízení 

Jak firma Siemens tak i její údržba klade velký důraz na provozuschopnost 

strojů typu A a B, které jsou pro závod nepostradatelné. Za tyto stroje neexistuje 

adekvátní náhrada výrobních kapacit. Případná porucha některého z těchto strojů může 

být řešena Outsourcingem výroby v sesterských závodech Siemens v Drásově 

a Norimberku (lisovna a tlakové lití rotorů), případně u některých dalších smluvních 

outsourcingových partnerů (výroba litinových dílů a hřídelí). Outsourcing je však pro 

ekonomiku závodu nákladově a logisticky nevýhodný. Cílem odborníků naší údržby je 

proto snižovat prostoje na minimum. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je TPM. 

� TPM má za úkol co nejvyšší dostupnost výrobních zařízení při co nejmenších 

nákladech. 

� autonomní údržbou je zabezpečena bezporuchovost strojů. O tuto údržbu se starají 

odborníci naší údržby, 

� Definice procesů a standardů vede k rychlému odstranění neplánovaných poruch 

strojů. 

 

Součástí autonomní údržby jsou standardy mazání, čištění a popisu strojů. 

V práci se budeme dále zabývat tvorbou standardu mazání pro jednotlivé stroje ze 

skupiny A a B. Závod má také stroje typu C ty nejsou pro výrobu klíčové a jsou to 

obslužná zařízení. Stroje všech typů jsou uvedeny v tabulce. 

Výroba v závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm je rozdělena do následujících 

provozů, které na sebe navazují tak, aby byl zajištěn technologický tok výrobků. 
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Tab. 1  Výrobní stroje A,B, C 

 

 

Obr. 29  Situační plán podniku [9] 

 

 

3.1 Hospodaření s oleji 

 

Údržba ve firmě Siemens klade velký důraz na kvalitu jak nových olejů tak olejů 

určených k regeneraci tzn. filtrace upotřebeného oleje. Nové oleje jsou uskladněny ve 
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skladu olejů budova č.11, který je vybaven skladovacími nádobami pro oleje určené 

k drobnému dolévání do strojů. Sudy s novými oleji od výrobce jsou uskladněny také ve 

skladu olejů. 

 

 

Obr. 30  Sklad olejů [4] 

 

Filtrace upotřebeného oleje spočívá v tom, že olej, který je použit v páteřním 

stroji, se přefiltruje a následně použije do strojů, které jsou staršího data výroby a jsou 

pro výrobu méně podstatné. V těchto strojích toto mazivo doslouží. K filtraci olejů 

slouží filtrační zařízení FT – OH - 400 od firmy Filtration Technology Nivnice 

u Uherského Brodu. Toto filtrační zařízení bylo zakoupeno v rámci ekonomičtějšího 

a ekologičtějšího hospodaření firmy s upotřebenými oleji. Přispívá k optimálnějšímu 

hospodaření s upotřebenými oleji. 

 

� Filtrační zařízení: 

Filtrační zařízení slouží k mikrofiltraci hydraulických a minerálních olejů. 

Omezenou dobu je napojeno na olejovou nádrž stroje. Dále je možné použít toto 
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zařízení k plnění olejových nádrží novým olejem. Filtrační zařízení má kompaktní 

pojízdnou konstrukci skládá se z ocelového rámu, který je opatřen madlem a dvojicí 

pojezdových kol. Na rámu je našroubována jednotka tvořená elektromotorem, zubovým 

hydrogenerátorem, přírubou a pružnou spojkou. Hlavní prvek je filtrační nádoba 

s filtrační vložkou. Nádoba je opatřena manometrem pro kontrolu zanesení filtrační 

vložky. Filtrační nádoba má také tlakový spínač, který při přesáhnutí nastaveného tlaku 

vypíná elektromotor. 

 

Na rámu jsou přichyceny rychlospojky pro připojení hadicových přívodů. Prvky 

filtrační stanice jsou propojeny tlakovými hadicemi. Na rámu je také přichycena 

elektroinstalace s ovládacími prvky. Olej je nasáván sacím vedením do 

hydrogenerátoru. Z hydrogenerátoru je olej vytlačen do tělesa filtru. Průtokem přes filtr 

se olej zbavuje mechanických nečistot. Filtr je měněn v pravidelných intervalech vždy 

po šesti měsících běžného provozu. Z filtru je olej vytlačován do výstupního vedení. 

[16] [27] 

� Parametry filtračního zařízení: 

Tab. 2  Parametry filtračního zařízení [16] 
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Obr. 31  Filtrační zařízení [4] 

 

 

3.2 Současný stav mazání a spotřeba používaných maziv na 

jednotlivých pracovištích 

 

U strojů kategorie A a B se zavádí TPM od roku 2009. Součástí zavádění TPM 

je tvorba standardů mazání, čištění a popisu. Konec tvorby těchto standardů je 

naplánován do roku 2016. V současné době se mazání strojů provádí dle standardu 

mazání nebo samostatně dle návodu výrobce. Pro potřeby této práce bylo vybráno 

období spotřeby oleje za roky 2011 a 2012. V této části se budeme zabývat spotřebami 

olejů u jednotlivých strojů za kalendářní rok. Pro mazání strojů se využívá 26 druhů 

olejů. V rámci této práce se budeme zabývat možností zaměnitelnosti těchto olejů za 

jiná maziva. Rovněž se budeme snažit snížit počet druhů používaných maziv. Při velké 

spotřebě oleje v jednom stroji bude navržena buď náhrada maziva za levnější nebo 

přetěsnění stroje. 

Tato část práce slouží ke stanovení velkých spotřeb olejů u jednotlivých zařízení 

a ke stanovení kritických pracovišť, které jsou rozděleny po provozech. Těmito 

pracovišti se budeme dále zabývat a cílem bude optimalizace spotřeby maziva. Buď 

návrhem výměny maziva za ekonomické mazivo s podobnými vlastnostmi nebo 

možností opravy strojního zařízení.  
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Uvedený výběr maziv slouží jako dostatečný vzorek, protože intervaly výměn 

náplní u jednotlivých zařízení jsou nastaveny po 2 letech provozu ve výrobních 

podmínkách, jak uvádí výrobce strojního zařízení. 

 

 

3.2.1 Lisovna 

 

Pro přehlednost je zde uveden graf množství spotřeby oleje u jednotlivých 

zařízení. U jednotlivých strojů je nastavena doba výměny olejové náplně co 2 roky. 

Z grafu a tabulky vidíme, že největší spotřeba maziv za období 2011-2012 

je hydraulického oleje Tellus 68, který se používá v rychloběžných lisech Schuler 

a Hydrocoru CC 44, který se používá v lisech TCS. Dále se nejvíce spotřebovalo oleje 

HM 46. V rámci další práce se zaměříme na tyto tři hlavní oleje a stroje. Bude 

zpracována úprava standardu mazání s návrhem tribodiagnostické zkoušky u těchto 

maziv. 
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Tab. 3  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení 

 

 

 

Graf 1  Spotřebované množství maziv v provozu lisovny 
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3.2.2 Obrobna hřídelí 

 

Pro přehlednost zde uvádíme graf množství spotřeby oleje u jednotlivých 

zařízení. U jednotlivých strojů je nastavena doba výměny olejové náplně stejně jako 

u předchozího provozu co 2 roky. Z grafu a tabulky vidíme, že největší spotřeba maziv 

za období 2011-2012 je hydraulického oleje HM 46, který se používá ve frézkách, 

bruskách a strojích pro zarovnávání, vrtání čel hřídelí. Na tomto provozu za dané 

období největší spotřeba hydraulického oleje Tellus 68, který se používá v soustruzích 

SP 35. Dále se nejvíce spotřebovalo oleje KV 46, který je použit v obráběcím centru 

INDEX a ve frézkách. V rámci další práce se zaměříme na tyto hlavní stroje a jejich 

největší spotřeby oleje. Zpracujeme úpravu standardu mazání s návrhem 

tribodiagnostické zkoušky u těchto maziv. 

Tab. 4  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení 
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Graf 2  Spotřebované množství maziv v provozu obrobny hřídelí 

 

 

3.2.3 Obrobna drobných dílců 

 

Pro přehlednost je zde uveden graf množství spotřeby oleje u jednotlivých 

zařízení. U jednotlivých strojů je nastavena doba výměny olejové náplně stejně jako 

u předchozího provozu co 2 roky. Z grafu a tabulky vidíme, že největší spotřeba maziv 

za období 2011-2012 je turbínového oleje Turbo T46, který je použit ve vřetenových 

soustruzích PITTLER. Dále je největší spotřeba olejů Tellus 46, KV 68 a HM68, které 

se používají v soustruzích. V rámci další práce se zaměříme na tyto hlavní stroje a jejich 

největší spotřeby oleje. Bude zpracována úprava standardu mazání s návrhem 

tribodiagnostické zkoušky u těchto maziv. 
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Tab. 5  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení  

 

 

 

Graf 3  Spotřebované množství maziv v provozu obrobny hřídelí 
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3.2.4 Obrobna koster 

 

Pro přehlednost je zde uvádíme graf množství spotřeby oleje u jednotlivých 

zařízení. U jednotlivých strojů je nastavena doba výměny olejové náplně stejně jako 

u předchozího provozu co 2 roky. Z grafu a tabulky vidíme, že největší spotřeba maziv 

za období 2011-2012 je největší spotřeba olejů HM 46, Glison 220, KV46, J46, HM32, 

které se používají ve výrobních strojích. 

Zajímá nás také spotřeba u PVS pružném výrobním systému, kde je použit olej 

J46. V rámci další práce se zaměříme na tyto hlavní stroje a jejich největší spotřeby 

oleje. Bude zpracována úprava standardu mazání s návrhem tribodiagnostické zkoušky 

u těchto maziv. 

 

Tab. 6  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení  
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Graf 4  Spotřebované množství maziv v provozu obrobny hřídelí 

 

 

3.2.5 Navijárna 

 

Pro přehlednost zde uvádíme graf množství spotřeby oleje u jednotlivých 

zařízení. U jednotlivých strojů je nastavena doba výměny olejové náplně stejně jako 

u předchozího provozu co 2 roky. Z grafu a tabulky vidíme, že největší spotřeba maziv 

za období 2011-2012 je spotřeba Hydrocoru44, který je využit v hydraulickém systému 

vtahovacího zařízení. Dále pak hydraulického oleje HM 46, který je užíván k mazání 

podstatné části páteřních strojů. V rámci další práce se zaměříme na tyto hlavní stroje 

a jejich největší spotřeby oleje. Bude zpracována úprava standardu mazání s návrhem 

tribodiagnostické zkoušky u těchto maziv.  
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Tab. 7  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení 

 

 

 

Graf 5  Spotřebované množství maziv v provozu obrobny hřídelí 
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3.2.6 Montáž 

 

Montážní linky jsou cca 1,5 roku staré, proto nebylo třeba v období 2011-2012 

do nových zařízení ve větší míře doplňovat mazivo nebo jej měnit. V rámci další údržby 

strojů budou zpracovány standardy mazání dle výrobce stroje. 

 

Tab. 8  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení  

 

 

 

3.2.7 Linky povrchových úprav 

 

Pro přehlednost je zde uveden graf množství spotřeby oleje u jednotlivých 

zařízení. U jednotlivých strojů je nastavena doba výměny olejové náplně stejně jako 

u předchozího provozu co 2 roky. Z grafu a tabulky vidíme, že mezi největší spotřebu 

maziv za období 2011-2012 patří spotřeba oleje HM 46, který se využívá pro mazání 

dopravníků TMT jako náplň do hydraulických obvodů. V rámci další práce se zaměříme 

na tyto hlavní stroje a jejich největší spotřeby oleje. Bude zpracována úprava standardu 

mazání s návrhem tribodiagnostické zkoušky u těchto maziv. 

 

Tab. 9  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení  
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Graf 6   Spotřebované množství maziv v provozu obrobny hřídelí 

 

 

3.2.8 Montáž speciálních provedení elektromotorů 

 

Na montáži speciálních provedení je páteřním strojem linky lis hydraulický 

LHR 63, který slouží k zalisování naimpregnovaného a navinutého statorového svazku 

do kostry. Ostatní zařízení nejsou  z hlediska této práce podstatná, protože montáž 

probíhá na jednotlivých montážních polohovacích stolech. 

 

Tab. 10  Spotřeby olejů u jednotlivých zařízení  
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3.3 Charakteristika používaných olejů a hydraulických glykolů 

 

� Glison 220 

Tento ropný olej má širokou oblast uplatnění, nejčastěji se užívá k mazání 

vertikálních vodících ploch a ozubených převodů. [17] 

Olej má tyto charakteristické vlastnosti:  

� ochraňuje součásti proti opotřebení,  

� chrání proti korozi,  

� zabraňuje trhavým pohybům pomaloběžných vedení, 

� odolnost proti oxidaci, 

� přilnavost oleje je podstatná pro mazání vodících ploch. [17] 

 

Tab. 11  Vlastnosti oleje Glison 220 [17] 

 

 

� HM 32, HM 46, HM 68  

HM 32, HM 46, HM 68 jsou rafinované ropné oleje s obsahem přísad, které 

zlepšují oxidační vlastnosti a snižují tuhnutí oleje. Dále obsahují přísady pro zlepšení 

antiotěrových vlastností oleje a přísady proti pěnění a oxidaci součástí. Jsou určeny pro 

hydrostatické mechanizmy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním, které jsou 

vybaveny hydrogenerátory s vysokými požadavky na protioděrový účinek oleje. Může 

být použit k mazání namáhaných oběhových soustav a ozubených převodů. Jsou vhodné 

pro mazání pohyblivých dílů pomocí olejové mlhy. Typické charakteristiky jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 12. [18] 
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Tab. 12  Charakteristiky olejů řady HM [18] 

 

 

Doporučené užití olejů řady HM 

� PARAMO HM 32 - systémy pracující při nízkých teplotách pro celoroční provoz, 

� PARAMO HM 46 - systémy pracující v obvyklých podmínkách pro celoroční, 

provoz 

� PARAMO HM 68 - systémy pracující při vysokých teplotách pro letní 

provoz. [18] 

 

� HYDROCOR 44 

Je nehořlavý hydraulický glykol na vodní bázi. Je navržen tak, aby se směl 

používat v prostředích s nebezpečím požáru. Používá se v hlubinných dolech pro 

hydraulická zařízení v těchto provozech. Ve firmě Siemens se využívá ve strojích pro 

tlakové lití TCS I až TCS IV. V tomto provozu může teoreticky dojít k úniku 

roztaveného kovu a požáru. Nepoškozuje těsnící materiály na bázi epoxidu a přírodního 

kaučuku. Patří mezi méně toxické glykoly a zředěný glykol je možno vypouštět do 

biologicky oddělené kanalizace. Je využíván také německým výrobcem lisů Müller 

Weingarten. Fyzikální vlastnosti jsou dány tabulkou Tab. 13 [19] 
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Tab. 13  fyzikální vlastnosti Hydrocoru CC 44 [19] 

 

 

 

Obr. 32  Obsah vody podle refraktometru [19] 
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� OL J46 

Tento ložiskový olej je rafinovaný odparafinovaný olej s oxidační stálostí. Je 

určen zejména pro průmyslové aplikace, nejvhodnější je pro dlouhodobé náplně 

mazacích soustav strojů, které pracují v krytých a temperovaných provozech. Olej J46 

se využívá k mazání ložisek a převodů větších strojů s nízkým středním namáháním, 

pro nenáročné hydrostatické systémy a pro kalící lázně. [20] 

Charakteristické vlastnosti:  

� chrání proti opotřebení, 

� ochrana  proti korozi, 

� odolnost proti oxidaci, 

� nepůsobí agresivně na těsnění. [20] 

 

Tab. 14  Charakteristiky oleje J 46[20] 

 

 

� KV 46, KV 68 

Tyto oleje jsou určeny pro kluzná vedení, jsou to rafinované ropné oleje 

zušlechtěné aditivy. Cílem těchto aditiv je zajistit třecí vlastnosti oleje, oxidační stálost, 

protikorozní vlastnosti, únosnost mazacího filmu a protioděrové vlastnosti. Využívají se 

k mazání horizontálních vodících ploch a moderních obráběcích strojů, které pracují 

v náročných provozech. Je možno je využít k mazání šroubových převodů a k mazání 

mechanických převodů [21] 
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Charakteristické vlastnosti:  

� chrání mazané soustavy proti opotřebení, 

� chrání proti korozi, 

� nižší výskyt trhavých pohybů kluzného vedení,  

� odolnost proti oxidaci, 

� přilnavost oleje. [21] 

 

Tab. 15  Charakteristiky oleje KV 46 a KV 68 [21] 

 

 

� TELLUS DO 46 

Vysokovýkonný hydraulický olej s vysokou samočisticí schopností bez obsahu 

zinku. Používá se zejména pro aplikace jako jsou průmyslové hydraulické systémy, 

hydraulické systémy s možností elektronického řízení, mobilní hydraulické systémy, 

obráběcí stroje, pneumatické nářadí, pro posuvné a vodící vedení strojů s kluznou 

plochou, hydraulické a pneumatické lisy, pro aplikace s nízkou počáteční provozní 

teplotou a následně s vysokou provozní teplotou. Je vhodný pro mazání ložisek 

a převodovek. Typické charakteristiky oleje jsou uvedeny v tabulce Tab. 16.[22] 
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Tab. 16  Charakteristiky oleje SHELL TELLUS DO 46 [22] 

 

 

 

Obr. 33  Závislost viskozity na teplotě [22] 
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� TELLUS DO 68 

Tento hydraulický olej má podobné charakteristiky jako Tellus46, používá se 

pro stejné aplikace. Tabulka charakteristických vlastností oleje je uvedena níže. 

Fyzikální vlastnosti oleje jsou uvedeny v tabulce Tab. 17 [22] 

 

Tab. 17  Charakteristiky oleje SHELL TELLUS DO 68 [22] 

 

 

� Turbo T 46 

Turbínový olej od firmy Shell. Tento turbínový olej s obsahem inhibitorů je 

určen jako mazací náplň parních turbín a pro všeobecné použití. Je vyroben ze 

základových olejů, které jsou vhodně zvoleny tak, aby poskytovaly co nejlepší závislost 

viskozity na teplotě. Turbo oleje Shell jsou dostupné ve 4 viskozitních třídách. 

Turbínové oleje se používají přední výrobci jako např. General Electric, Alstom apod. 

Užívají se i pro další aplikace jako například hydraulické systémy s požadavky na menší 

stupeň opotřebení. Je možno jej použít i jako převodový olej pro těžký výrobní provoz. 

[23] 
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Typické charakteristiky oleje: 

� oxidační stabilita, 

� antikorozivní účinek, 

� obtížná mísitelnost s vodou, 

� dobrá protipěnivost oleje.[23] 

Tab. 18  Charakteristiky oleje SHELL TURBO T46 [23] 
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4 Možnosti zavedení tribodiagnostiky u vybraných 

strojů, optimalizace počtu maziv na základě jejich 

vlastností 

 

Tribodiagnostika je jednou z metod technické bezdemontážní diagnostiky. 

V této práci navrhujeme zavedení tribodiagnostiky u strojů, které jsou provozovány 

v těžkých podmínkách a mají kritický význam pro závod. Tribodiagnostika slouží 

k objektivnímu posouzení oleje. Nicméně jedna samotná metoda nemůže postihnout 

celou diagnostiku stroje. Je nutno ji zavádět komplexně s dalšími metodami technické 

bezdemontážní diagnostiky jako je např.: vibrodiagnostika, termodiagnostika, akustická 

diagnostika apod.[26] 

Doporučujeme využít těchto diagnostických metod pro stanovení aktuálního 

stavu provozních kapalin 

Doporučené metody pro zkoušení: 

� Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, 

� Kinematická viskozita, 

� Obsah vody, 

� Celkové znečištění, 

� Mechanické nečistoty. 

 

Z tribodiagnostických metod byla pro závod vybrána metoda emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Tato metoda přispěje 

k objektivnímu zhodnocení stavu oleje u vybraných zařízení, měření provedla firma 

KOMA INDUSTRY s.r.o. z Ostravy – Vítkovic. 

Toto měření bude začleněno do mazacích plánu s počáteční určenou periodikou 

měření půl roku. Poté, co budou výsledky zhodnoceny, bude měření prováděno 

v upravených periodách, buď kratších u kritických strojů nebo delších u strojů, které 

nevykazují provozní opotřebení. Budou použity i další zkoušky pro hodnocení stavu 
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olejů jako např. kinematická viskozita a celkový obsah nečistot. Popis použitých metod 

je uveden níže.  

V další části se budeme zabývat optimalizací počtu olejů z hlediska jejich 

zaměnitelnosti, cílem bude snížení užívaných počtů maziv. Porovnáním vlastností 

maziv rozhodneme o jejich zaměnitelnosti. U společností, které mají velký strojní park 

a více druhů výrobního zařízení se stává, že mají také více druhů olejů, protože 

dodavatel stroje má zpravidla kontrakt se svými dodavateli olejů. Proto rozdílnost 

strojního parku způsobuje velkou rozdílnost používaných olejů. Cílem bude najít oleje 

od menšího počtu dodavatelů, se stejnými fyzikálními vlastnostmi. 

 

 

4.1 Popis použitých metod Tribodiagnostiky 

 

� Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

Účelem metody je zjištění otěrových částic. Je to stopová analytická metoda. 

Touto metodou je možné zjistit jak stopové tak i významné množství jednotlivých 

prvků ve vzorku oleje. Umožňuje analyzovat otěrové kovy. Je vhodnou metodou ke 

zjištění množství prvku a určení otěrového prvku v oleji. Provádí se na přístroji 

SPCETRO CIROS VISON. Principem metody je zkoumání záření, které vytvoří atomy 

a molekuly. Toto záření vytvoří barevné spektrum, a to se poté zaznamená do tabulky 

a grafu. Pracovním plynem je argon, který působí zároveň jako chladící plyn. Na 

přístroji lze měřit koncentrace otěrových částic ve více druzích olejů, například 

hydraulických nebo motorových. [10] [7] 
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Obr. 34  Přístroj SPECTRO CIROS VISON firmy KOMA INDUSTRY [4] 

 

� Infračervená spektrometrie 

Používá se pro zjištění obsahů kovů a antioxidantů. Informativně lze stanovit 

množství glykolu. Patří mezi nedestruktivní metody. Zkoumá interakce infračerveného 

záření s molekulami otěrových částic. Vybudí molekuly a ve spektru vzniknou 

absorpční pásy. Tato metoda je výhodná zejména pro její vysokou citlivost. 

Princip metody spočívá v odrazech záření, které prochází krystalem selenidu 

zinečnatého, na kterém je v tenké vrstvě nanesen olej. Vzorek absorbuje záření těch 

vlnových délek, které odpovídá molekulárnímu složení vzorku. Výhodou je rychlé 

určení otěrových kovů. Na přístroji se určují koncentrace otěrových kovů 

např.: turbínových olejích. [10] [7] 
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Obr.35  Přístroj pro infračervenou spektrometrii [4] 

 

� Kinematická viskozita při 40°C a kinematická viskozita při 100°C 

Tyto zkoušky umožňují vytvořit si základní představu o stavu oleje. Viskozita se 

zkoumá při teplotách 40°C nebo 100°C. Přes normalizovaný viskozimetr se měří doba 

průtoku kapaliny. Při nízké viskozitě dochází k suchému tření a může dojít 

k nadměrnému opotřebení stroje a případně jeho poškození. Viskozitu udává výrobce 

oleje. Viskozitní index je poměrné číslo, které vyjadřuje závislost viskozity na 

teplotě.[10] [25]  

 

   

Obr. 36  Viskozita při 40°C [4] Obr. 37  Viskozita při 100°C [4] 
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� Obsah vody 

Obsah vody se zjišťuje buď orientačně, vizuálním posouzením, na přístroji pro 

infračervenou spektrometrii nebo pomocí titrační Coulometrickou metodou dle normy 

ČSN 65 0330. Principem metody je, že v titrační nádobce se průchodem proudu uvolní 

jód. Po průběhu reakce jód – voda je přístrojem indikována koncentrace jódu ve 

zkušebním vzorku.[10] [7] 

 

 

Obr. 38  Coulometer pro určení obsahu vody [4] 

 

� Celkové znečištění 

Celkové znečištění je určeno kódem čistoty, který udává výrobce oleje. Se 

vzrůstající dobou použití oleje a opotřebením stroje nečistoty v oleji narůstají. Proto je 

nutné tento kód čistoty znát k objektivnímu posouzení stavu maziva. Stanovuje se 

automatickým čítačem částic. [10] [7] 
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Obr. 39  Automatický čítač částic [4] 

 

 

4.1.1 Výklad Kódu čistoty 

 

Celkové množství nečistot je dáno normou ČSN ISO 4406/99. Norma stanoví 

kód čistoty. První číslo vyjadřuje počet zjištěných částic větších než 4 µm. Druhé číslo 

stanoví počet částic větších než 6 µm. Třetí číslo stanovuje počet částic větších než 

14 µm. Vždy v 1 ml vzorku. Toto dále vypoví o stavu oleje. Stanoveným opatřením je 

následná filtrace oleje. [10] [11] 
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Tab.19  Třídy čistoty a počet částic [10]  

 

 

 

4.2 Spotřeby olejů podle množství 

 

Nejdříve se podíváme na nejvyšší spotřeby 26 druhů olejů za kalendářní rok 

2012. Budeme se zabývat možnými záměnami 11 druhů olejů, které jsou popsány 

v bodu 3. Podle charakteristik jednotlivých olejů rozhodneme o zaměnitelnosti. Záměny 

provedeme pouze u strojů, u kterých již uplynula záruční doba. 
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Tab.20  Nejvyšší spotřeby olejů za rok 2012 [24] 

 

 

V tabulce jsou největší spotřeby u hydraulických olejů HM46, J46 a glykolu 

Hydrocor CC 44. V dalším postupu se budeme zabývat stroji, které využívají tyto 

maziva pro objektivní posouzení stavu maziva a stavu stroje. Závěr z měření je 

posouzení, zda je mazivo pro firmu Siemens optimální nebo je nutné využívat jiné 

mazivo než to, které stanovuje výrobce zařízení. 

 

 

4.3 Stroje vybrané pro tribodiagnostické zkoušky 

 

Při tvorbě mazacích plánů se zaměříme na hydraulické oleje a hydraulické 

glykoly, protože v těchto zařízeních jsou největší spotřeby olejů a stroje jsou pro výrobu 

nepostradatelné. Z tabulky je patrné, na kterém stroji budou provedeny 

tribodiagnostické zkoušky. V tabulce je také uvedeno od kdy je ve stroji mazivo, bráno 

od poslední výměny, filtrace oleje nebo dolití většího množství mazací náplně. Olej ve 

stroji se tímto dolitím zředí a získá větší čistotu a fyzikální vlastnosti.  
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Tab. 21  Stroje určené k tribodiagnostickým zkouškám 

 

 

 

4.4 Odběr vzorků  

 

Odběr vzorků proběhl 18.4.2013. Vzorky jsme odebírali pod dohledem 

specializovaného pracovníka firmy KOMA INDUSTRY z Ostravy – Vítkovic. Za 

krátké odstávky stroje byly odebírány vzorky z hydraulických nádrží strojního zařízení 

nebo z odběrných míst – ventilů na hydraulických čerpadlech. Následné 

tribodiagnostické zkoušky budou sloužit k objektivnímu posouzení stavu maziva. Bude 

rozhodnuto o jeho další použitelnosti v zařízení nebo regeneraci případně výměně 

hydraulické náplně. 
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4.4.1  Zásady pro odběr vzorků 

 

Odběr vzorků je dán normou ČSN 65 6207. Dbáme na správný postup odběru, 

protože měření může být zkresleno nesprávným odběrem vzorků. Do oleje se při odběru 

můžou dostat nečistoty z okolí, odběrných míst nebo ze špatně vyčištěného odběrného 

zařízení. Olej může být kontaminován z předchozích odběrů olejů. 

Byly odebrány oleje z hydraulických uzlů zařízení, protože zde je kladen 

nejvyšší důraz na kvalitu oleje a spolehlivost stroje. Je tedy nutné ověřit si zkoušením 

oleje jeho fyzikální vlastnosti a tyto vlastnosti jsou rozhodující pro další možné použití 

oleje v zařízení. [10] 

Hlavní zásady pro Odběr vzorků ze strojního uzlu: 

� vzorek představuje celkové složení maziva, 

� vzorek odebírá jedna osoba, 

� stroj je zahřátý na provozní teplotu, 

� pro odebrání očistíme plnící nebo technologické otvory, 

� odebereme cca 300 ml oleje do čisté nádoby, tu poté uzavřeme, 

� vzorky musí být řádně označeny průvodní kartou a číslem vzorku. [10] 

 

Obr. 40  Průvodní karta vzorku [4] 
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4.4.2 Lisovna 

 

V tomto těžkém provozu byla odebrána hydraulická náplň glykolu HYDROCOR 

CC 44 z pracovišť tlakového lití rotorových svazků elektromotorů. Toto pracoviště je 

složeno ze tří hlavních strojů. Lisu na sestavení rotorového svazku, tlakového licího 

stroje a lisu pro nalisování hřídele. Jedná se o vzorky pořadových čísel 1 – 14. Odběr 

byl prováděn přímo z hydraulických nádrží těchto strojů, které jsou umístěny vždy 

nahoře na stroji. Olej byl u licích strojů TCS I a TCS II odebírán přes redukční 

hydraulické ventily na čerpadlech, které jsou umístěny v základech stroje.  

   

 Obr. 41  Lis na hřídele REMAN [4] Obr.42  Lis pro tlakové lití ROTORCAST [4] 

 

Odebírali jsme vzorky hydraulických náplní z rychloběžných lisů Schuler SAL I 

a II. Jedná se o hydraulický olej Shell TELLUS 68. Na obrázku je patrné zařízení pro 

odběr vzorků. 
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Obr. 43  Odběr vzorků z lisu Schuler SAL I [4] 

 

 

4.4.3 Paketování statorových svazků 

 

Odebírali jsme vzorky hydraulického oleje HM 46 z paketovacího lisu MP 07 

a lisu Statomat. Odběrná místa jsou již lépe přístupná. Jedná se o vzorky pořadových 

čísel 15 a16 

 

      

Obr. 44  Lis paketovací MP 07 [4] Obr. 45  Lis paketovací Statomat [4] 
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4.4.4 Navijárna 

 

Zde jsme odebírali vzorky hydraulického oleje HM 46 z navíjecího automatu od 

firmy Statomat. Jako představitel stavu automatu byl vybrán lis pro konečné tvarování 

čel vinutí. Jedná se o vzorek pořadového čísla 21 V tomto stroji se nepředpokládá 

zhoršená kvalita oleje, protože je teprve 2 roky v provozu. Mohla by zde být vyšší 

koncentrace otěrových částic z důvodu vyššího opotřebení při záběhu stroje.  

 

Obr. 46  Lis konečného tvarování čel vinutí TFW 1/350 [4] 

 

 

4.4.5 Obrobna hřídelí a obrobna drobných dílců 

 

Odebírali jsme hydraulický olej HM 46 z brusky SCHAUDT a turbínový olej 

TURBO T 46 ze dvou vřetenových soustruhů PITTLER. Jedná se o vzorky pořadových 

čísel 19, 20, 22 
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Obr. 47  Odběrné místo brusky [4] Obr. 48  Soustruh vřetenový PITTLER [4] 

 

 

4.5  Výsledky analýzy oleje  

 

� Lis pro tlakové lití Rotorcast LR 500 (1816) 

Výtah ze zkušebního protokolu je uveden v tabulce. Z tabulky je patrné, že je 

nutné učinit opatření pro zlepšení vlastností glykolu. Jako možné opatření je navržena 

filtrace náplně z důvodu velkého množství nečistot, naředění vodou na požadovanou 

hodnotu nebo výměna náplně. Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější glykol 

přefiltrovat a následně naředit vodou na hodnotu, kterou udává dodavatel maziva. Nižší 

obsah vody ,než je požadovaný, je způsoben zejména vysokými provozními teplotami.  

 

Tab. 22  Stav glykolu lisu 1816 dle rozboru [11] 
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� Lis pro sestavení rotorového svazku Dolam 150 t (1817) 

Výtah ze zkušebního protokolu je uveden v tabulce. Z tabulky je patrné, že je 

nutné glykol naředit vodou pro snížení viskozity a zvýšení obsahu vody na hodnou, 

kterou udává výrobce. Z hlediska celkového znečištění je úroveň dobrá. Filtrace zatím 

není nutná, ale v nejbližší době bude potřebná pro obnovení čistoty.  

 

Tab. 23  Stav glykolu lisu 1817 dle rozboru [11] 

 

 

� Lis pro nalisování hřídele Reman 150 T (1818) 

Z tabulky je patrná zhoršená kvalita glykolu. Navrhujeme stejné opatření jako u 

předcházejcího lisu pro tlakové lití Rotorcast 1816. Toto opatření spočívá ve fitraci 

oleje a naředění náplně na požadovaný obsah vody. Viskozita tímto klesne. 

Je doporučeno ověřit si toto tvrzení následným zkoušením glykolu. A v případě nadále 

zhoršených vlastností glykolu jeho výměnu. 

 

Tab. 24  Stav glykolu lisu 1818 dle rozboru [11] 
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� Lis pro tlakové lití Rotorcast RC 5004 (1822) 

Z tabulky jsou patrny mírně zhoršené kvality glykolu. Vyšší viskozita a vyšší 

obsah vody než stanovuje dodavatel glykolu. Ukazuje na polymeraci v glykolu. Tato 

polymerace je způsobena možným rozkladem glykolu nebo rozkladem pryžových dílů. 

Doporučuji změřit hodnotu pH glykolu. Tato zkouška může odhalit začínající tvorbu 

polymeru. Z hlediska čistoty glykol vyhovuje. Při další zkoušce celkového znečištění 

v periodě budou učiněny z této zkoušky nutná opatření. 

 

Tab. 25  Stav glykolu lisu 1822 dle rozboru [11] 

 

 

� Lis pro nalisování hřídele Siemens (1824) 

Z tabulky je patrná dobrá kvalita glykolu jak z hlediska viskozity, obsahu vody 

i celkového znečištění. Glykol je možné dále používat. 

 

Tab. 26  Stav glykolu lisu 1824 dle rozboru [11] 
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� Lis pro tlakové lití Rotorcast LR 5000 (1897) 

Z výsledků měření je patrná vysoká viskozita a obsah nečistot, obsah vody je 

mírně zvýšen. Navrhujeme zkoušku pro zjištění hodnoty pH. Toto nám určí zda se 

glykol již rozkládá a vzniká polymerace. V případě prokázání polymerace glykolu je 

nutná jeho výměna. Vyšší viskozita má za následek také vyšší spotřebu elektrické 

energie. 

 

Tab. 27  Stav glykolu lisu 1897 dle rozboru [11] 

 

 

� Lis pro sestavení rotorového svazku Dolam 100 t (1898) 

V tabulce jsou patrné výsledky měření. Stav glykolu je prozatím dobrý, sníženou 

viskozitu můžeme zvýšit odčerpáním části náplně a dolitím neředěného glykolu. S tímto 

obsahem nečistot je možné stroj dále provozovat. Při periodické zkoušce bude zřejmě 

nutná fitrace glykolu pro obnovení jeho čistoty. 

 

Tab.28  Stav glykolu lisu 1898 dle rozboru [11] 
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� Lis pro nalisování hřídele Reman 150 t (1899) 

Z tabulky je patrá zhoršená kvalita glykolu. Navrhujeme stejné opatření jako 

u lisu s inv. čísla 1822. Spočívající ve zkoušce pH z důvodu možné polymerace glykolu. 

Tato polymerace může způsobit poškození hydraulického okruhu. Vysoká hodnota 

nečistot může být způsobena jak opotřebením stroje tak obsahem polymeru v náplni. 

 

Tab. 29  Stav glykolu lisu 1899 dle rozboru [11] 

 

 

� Lis pro tlakové lití RTS (1931) 

V tabulce jsou uvedeny výsledky měření. Vyšší obsah vody a vyšší hodnota 

viskozity glykolu ukazuje na počínající rozklad glykolu a možnost jeho polymerace. 

Z toho důvodu navrhujeme zkoušku na zjištění hodnoty pH. 

 

Tab. 30  Stav glykolu lisu 1931 dle rozboru [11] 
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� Lis pro sestavení rotorového svazku RTS (1932) 

V tabulce jsou uvedeny výsledky měření. Viskozita je vysoká, obsah nečistot je 

v pořádku. Obsah vody je mírně zvýšen. Navrhujeme zkoušku pro zjištění hodnoty pH. 

Toto nám určí zda se glykol již rozkládá a vzniká polymerace. V případě prokázání 

polymerace glykolu je nutná jeho výměna. 

 

Tab. 31  Stav glykolu lisu 1932 dle rozboru [11] 

 

 

� Lis na hřídele RTS (1933) 

Z tabulky je patrný stav glykolu. Glykol je v pořádku. Stroj je možné dále 

provozovat. 

 

Tab. 32  Stav glykolu lisu 1933 dle rozboru [11] 
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� Lis pro tlakové lití Rotorcast LR 5000 DC (1981) 

Z tabulky je patrný stav glykolu. Glykol je v pořádku. Stroj je možné dále 

provozovat bez následných opatření. 

 

Tab. 33  Stav glykolu lisu 1981 dle rozboru[11] 

 

 

� Lis pro sestavení rotorového svazku Dolam 100 t (1982) 

Z tabulky, která je přiložena ve zkušebním protokolu, je patrný stav glykolu. 

Glykol je v pořádku. Stroj je možné dále provozovat bez následných opatření.  

 

Tab. 34  Stav glykolu lisu 1982 dle rozboru[11] 

 

 

� Lis na hřídele RTS Reman 150 t (1983) 

Z tabulky je patrný stav glykolu. Glykol je v pořádku. Stroj je možné dále 

provozovat bez následných opatření.  
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Tab. 35  Stav glykolu lisu 1983 dle rozboru [11]  

 

 

� Paketovací lis Statomat PAK V 7000 K (1952) 

V paketovacím lisu byl zkoušen hydraulický olej HM 46. Zkoušení prokázalo 

vysokou kvalitu oleje. Stroj je možné dále provozovat bez opatření. Po dalším měření 

bude olej buď vyhovovat k dalšímu provozu nebo bude navržena filtrace oleje. 

 

Tab. 36  Stav hydraulického oleje v paketovacím lisu Statomat (1952) [11]  

 

 

� Paketovací lis MP 07 (1821) 

V paketovacím lisu byl zkoušen hydraulický olej HM 46. Zkoušení prokázalo 

vyšší obsah vody. To může ukazovat na přítomnost netěsnosti v systému. Navrhujeme 

přezkoušení těsnosti popřípadě jeho filtraci. 
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Tab. 37  Stav hydraulického oleje v paketovacím lisu MP 07 [11]  

 

 

� Rychloběžný lis Schuler SAL I (1854) 

Zde byl odebrán vzorek hydraulického oleje Tellus 68. Byl zjištěn zvýšený 

obsah otěrových částic. Jako opatření navrhujeme filtraci vzhledem k tomu, že v nádrži 

je olej již delší dobu, je možné, že vyšší obsah částic je způsoben vyšším opotřebením 

stroje. Vhodným opatřením je výměna hydraulické náplně. 

 

Tab. 38  Stav hydraulického oleje v rychloběžném lisu Schuler Sal I (1854) [11] 

 

 

� Rychloběžný lis Schuler a SAL II (1855) 

Jedná se o podobný případ jako u lisu SAL I. Naměřená hodnota otěrových 

částic je zvýšena, proto navrhuji filtraci oleje a následné měření za předepsanou dobu 

půl roku. Vhodným opatřením je výměna hydraulické náplně. 
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Tab. 39  Stav hydraulického oleje v rychloběžném lisu Schuler Sal II (1855) [11] 

 

 

� Soustruh vřetenový Pittler PV 630 (1777) 

V tomto případě byl zkoušen olej pro turbíny Turbo T 46. Naměřené hodnoty 

jsou pro provoz vyhovující. Znečištění je mírné. To je nejspíše dáno častým doléváním 

oleje do stroje po cca 10 l oleje. Toto ukazuje na netěsnost v mazacím systému.  

 

Tab. 40  Stav oleje v soustruhu Pittler PV 630 (1777) [11] 

 

 

� Soustruh vřetenový Pittler PV 500 (1757) 

Jedná se o podobný případ jako u předchozího stroje, časté dolévání náplně 

může mít za následek dobré vlastnosti oleje. Toto dolévání ukazuje na možnou 

netěsnost olejového systému.  
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Tab. 41  Stav oleje v soustruhu Pittler PV 500 (1757) [11] 

 

 

� Lis pro konečné tvarování čel vinutí TFW 1/350 (1975) 

U navíjecího souboru byl zkoušen hydraulický olej HM 46. Tento olej má 

zachovány dobré fyzikální vlastnosti. Je zde ale vyšší obsah otěrových částic, to může 

být zapříčiněno záběhem stroje. Jako opatření doporučuji filtraci oleje nebo jeho 

částečné odčerpání a dolití náplně novým olejem. 

 

Tab. 42  Stav oleje v lisu pro konečné tvarování čel vinutí TFW 1/350 [11] 

 

 

� Bruska hrotová Schaudt (1922) 

V tomto stroji byl odebrán hydraulický olej HM 46. Byly zjištěny nevyhovující 

hodnoty. Vzhledem k tomu, že je olej v zařízení jen krátkou dobu 2 roky, ukazují tyto 

výsledky na poruchu stroje. Tato skutečnost potvrdila nedávné závěry servisní 

prohlídky, kdy servisní firma vyslovila podezření na průnik řezné kapaliny do 

hydrauliky vinou netěsnosti. Bude nutná oprava, ta spočívá v zamezení pronikání řezné 

kapaliny do hydraulického systému a výměna olejové náplně. 
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Tab. 43  Stav oleje v Brusce hrotové Schaudt (1922) [11] 

 

 

 

4.6 Návrh opatření u výrobních zařízení v návaznosti na výsledky 

zkoušek 

 

Z naměřených údajů vyplývá, že je možné využívat hlavní hydraulické oleje 

i nadále. Tyto oleje mají i po letech provozu dobré fyzikální vlastnosti. Pro firmu 

Siemens optimální i cenu. Těchto olejů se ročně spotřebuje v zařízeních velké množství. 

Proto doporučujeme neměnit takto využívané maziva za jiné. V tomto bodě jsou pouze 

uvedeny návrhy opatření, které vyplývají z tribodiagnostických zkoušek. 

Výsledky u sledovaných strojů jsou dány tabulkou. Měření fyzikálních vlastností 

je základem k dalším zkouškám olejů i ke zkouškám podrobnějším pomocí dalších 

diagnostických metod. Zařízení je potřeba dále sledovat a vytvořit si tak představu 

o stavu strojního parku. Z jednoho měření není možné učinit podstatné závěry o stavu 

zařízení, proto je nutné měření nadále opakovat, nejlépe periodicky za určitou dobu. 

Opatření, které jsou popsány v tabulce, jsou popsány pouze jako návrh. K realizaci 

navrhovaných opatření se musí vyjádřit management společnosti. 

Návrhy opatření u jednotlivých strojů jsou dány tabulkou: 
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Tab. 44  Opatření vyplývající z tribodiagnostických zkoušek 

 

 

 

4.7 Zaměnitelnost užívaných maziv 

 

V bodu tři jsou uvedeny oleje s největší spotřebou pro jednotlivé provozy, dále 

jsou výše uvedeny oleje s celkovými největšími spotřebami. Zaměnitelnost jednotlivých 

olejů je popsána v tabulce. 

 

 

4.7.1 Zaměnitelnost podle fyzikálních vlastností 

 

Zaměnitelnost nebude posuzována podle ekonomického přínosu, ale podle 

fyzikálních vlastností toho daného oleje, protože u největších spotřeb maziv jsme 

si měřením ověřili, že maziva jsou ideální. Oleje mají dobrou cenu i fyzikální vlastnosti.  
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Ekvivalenty olejů jsou zde uváděny pouze jako návrh pro úpravu mazacích 

plánu jednotlivých strojů. 

Tabulka udává maziva, které mají podobné fyzikální vlastnosti. Porovnávanými 

vlastnostmi jsou: 

� Kinematická viskozita při 100°C, 

� Kinematická viskozita při 40°C, 

� Viskozitní index, 

� Účel použití oleje, 

� Bod vzplanutí, 

� Bod tuhnutí. 

 

Tab. 45  Fyzikální zaměnitelnost maziv 
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4.7.2  Zaměnitelnost podle ekonomického hlediska 

 

V tabulce Tab. 45 jsou uvedeny oleje dle zaměnitelnosti jejích fyzikálních 

vlastností. Některé záměny olejů uváděné v tabulce jsou, ale ekonomicky nevýhodné. 

Zkouškami olejů bylo stanoveno, že používané oleje mají dobré fyzikální vlastnosti i po 

letech provozu. V určitých případech je nutná výměna nebo opatření pro zlepšení 

kvality náplně. Toto opatření spočívá ve filtraci oleje nebo odčerpání části náplně 

a dolití novým olejem. Výměna celé olejové náplně je doporučena u jednoho stoje.  

Z těchto důvodů lze stanovit, že používané oleje jsou pro firmu Siemens ideální 

a optimální, protože si zachovávají své vlastnosti. Některé náhrady olejů, které jsou 

uvedeny v Tab. 45 jsou dražší než momentálně využívaný olej. Z ekonomického 

hlediska je možná náhrada olejů Shell Tellus 68 a Tellus 46 za oleje HM 46 a HM 68. 

Tyto oleje jsou klasifikovány podle stejné normy a mají podobné vlastnosti. Oleje od 

českého výrobce Paramo jsou také levnější než od zahraničního výrobce. Náhrada 

těchto dvou olejů přinese finanční úsporu.  

Je na zhodnocení techniků a managementu společnosti, zda se tato náhrada 

nakonec uskuteční. Je zde totiž riziko ztráty pozáručního servisu od výrobce lisů 

Schuler. Navrhované změny by měly být konzultovány i s výrobcem těchto lisů. Navíc 

roční objem spotřeby není vysoký v porovnání s jinými oleji. Z technického hlediska 

doporučujeme náplň vyměnit na některém méně podstatném stroji, který toto mazivo 

také využívá a tribodiagnostickými zkouškami porovnat, zda se výměna oleje neprojeví 

na opotřebení zařízení. V úvahu přichází např. pásová pila iv.číslo 1839. Toto zařízení 

patří do obslužných strojů a mohlo by posloužit jako zkušební vzorek. Ceny všech olejů 

jsou uvedeny v tabulce Tab. 46. 
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Tab. 46  Zaměnitelnost olejů – druhy a ceny. Je součástí originálu diplomové práce a je 

k nahlédnutí u vedoucího práce. 

 

 

 

4.7.3  Ekonomický přínos záměny hydraulických olejů 

 

Ekonomické hledisko je patrné z tabulky je zde vypočítán roční přínos záměny 

dvou olejů od výrobce Shell za oleje od výrobce Paramo, které mají lepší cenu. Roční 

úspora je uvedena v tabulce. Další záměna olejů se neuskuteční, protože máme 

nejmenší možný počet dodavatelů maziv. 

 

Tab. 47  Roční úspora při zachování stejné spotřeby. Je součástí originálu diplomové 

práce a je k nahlédnutí u vedoucího práce. 
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5 Příklad úpravy stávajících mazacích plánů, 

ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

5.1 Příklad Úpravy stávajících standardů mazání 

 

V této kapitole bude uveden příklad úpravy mazacího plánu těch strojů, kde bylo 

zkouškami prokázáno, že mazivo z hlediska fyzikálních vlastností nevyhovuje 

provozním charakteristikám. Tyto stroje jsou dány tabulkou Tab.44. Budou upraveny ty 

standardy mazání strojních uzlů, které byly měřeny a hodnoceny tribodiagnostickými 

zkouškami a tyto zkoušky prokázaly nevyhovující stav náplně. Jako příklad zde 

uvádíme pouze 3 úpravy stávajících standardů mazání. Provedené změny jsou ve 

standardu mazání podbarveny světle modrou barvou. 

U ostatních olejů je vyhovující stav hydraulické náplně. Všechny sledované 

stroje budou nadále zkoušeny tribodiagnostickými zkouškami a ze zkoušek bude 

vyhodnocena další použitelnost maziva. V tabulce Tab. 44 je také navrženo opatření pro 

obnovu náplně. Buď její výměna nebo filtrace. 

 

� Standard mazání Lis pro tlakové lití Rotorcast LR5000 

Upravovanou částí standardu mazání je standard mazání hlavního hydraulického 

okruhu stroje. Množství náplně je sledováno systémem stroje. Obsluha má za úkol před 

začátkem směny sledovat vodoznaky na nádržích a údaje řídícího sytému. Dále je 

navrženo sledování tribodiagnostickými zkouškami, aby byl zabezpečen dobrý stav 

hydrauliky stroje. Tribodiagnostické zkoušky budou opakovány dvakrát ročně. Po 

vyhodnocení těchto zkoušek budou navrženy opatření pro dobrý stav náplně. Buď 

celková výměna hydraulického glykolu nebo jeho regenerace. Celková výměna je 

finančně nákladná, ale je zabezpečen dobrý stav hydraulické náplně. 
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Obr. 49  Standard mazání pro Lis Rotorcast LR5000 

 

� Standard mazání pro brusku na hřídele Schaudt PF 61 UNB 2000 

Upravený standard mazání brusky Schaudt. Je zde zahrnuta kontrola hlavních 

mazacích okruhů. Obsluha má za úkol sledovat stavy náplní a v případě poklesu 

informovat údržbu pro doplnění mazacích náplní. Dále je zde uvedena perioda pro 

odběr vzorků náplně. Tato perioda je stanovena dvakrát ročně. Tímto sledováním bude 

zabezpečen dobrý stav mazacích náplní ve stroji. Z těchto zkoušek budou učiněny 

potřebné závěry. Regenerace oleje nebo jeho výměna. 
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Obr. 50  Standard mazání brusky Schaudt PF 61 

 

� Standard mazání pro Rychloobrátkový lis Schuler SAL I 

Upravovanou částí standardu mazání je standard kontroly mazání hlavního 

hydraulického okruhu stroje. Je zde již zahrnuta možná záměna hydraulického oleje 

Shell Tellus 68 za český olej HM 68 od výrobce Paramo. Hladina náplně je sledováno 

systémem stroje. Obsluha má za úkol před začátkem směny sledovat vodoznaky na 

nádržích a údaje na řídícím panelu. Ve standardu je zahrnuto sledování 

tribodiagnostickými zkouškami, aby byl zabezpečen dobrý stav hlavní hydrauliky 

stroje. Tribodiagnostické zkoušky budou opakovány co půl roku. Po vyhodnocení 

těchto zkoušek budou navrženy opatření. Buď celková výměna hydraulického glykolu 

nebo jeho regenerace. V návaznosti na tyto zkoušky budou ve stroji dále hledány 

příčiny špatného stavu náplně. Pro toto diagnostikování závad slouží další metody 

technické diagnostiky. 
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Obr. 51  Standard mazání lisu Schuler SAL I 

 

Další standardy mazání pro výrobní zařízení budou zpracovány obdobně, 

v rámci tvorby TPM v podniku. 

 

 

5.2 Ekonomický přínos 

 

Ekonomické výhody vyplývající ze zaměnitelnosti olejů jsou popsány výše 

v bodu 4.7.3.  

Navrhované změny jsou pro firmu na první pohled ekonomicky nákladnější. 

Jedná se o návrhy zkoušení maziva a tyto zkoušky mají také svou cenu. Závěrem 

zkoušky a navrhovaným opatřením je v některých případech výměna provozní náplně. 

Toto je pro firmu ekonomicky nákladné.  
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Investuje – li podnik do údržby strojního parku, investice se mu vrátí v podobě 

provozu s menším počtem poruch strojů. To vede k úspoře nákladů za Outsourcing 

výroby v jiných závodech.  

Firma Siemens je ochotna investovat do údržby výrobních strojů, protože při 

bezporuchovém provozu stroje klesají konečné náklady na výrobek. Je také zabezpečen 

dobrý stav výrobního zařízení. Toto je pro firmu ekonomickým přínosem. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo optimalizovat počty maziv ve firmě Siemens s.r.o., odštěpný 

závod Elektromotory Frenštát a tuto optimalizaci zahrnout do standardů mazání 

strojních zařízení. Byly vybrány páteřní stroje z provozů. U těchto strojů byla 

odzkoušena mazací náplň. Z provedených měření učiněny závěry a navržena opatření 

pro zlepšení stavu náplní. Tato opatření byla zahrnuta do standardu mazaní, které jsou 

tvořeny v rámci Siemens productive systému a TPM. 

V první stati se pro lepší pochopení problematiky mazání detailně seznamujeme 

s výrobním programem společnosti, strojním parkem a historií celého závodu. Stať 

obsahuje také seznámení s konečným produktem – elektromotorem a příklady jeho 

konečného využití. V současné době využívá firma Siemens systém SPS pro zvýšení 

produktivity. Součástí tohoto systému je i metoda TPM. Tato metoda je podrobně 

popsána v bodě 2.4. Součástí metody TPM je tvorba standardu, popisu, kontroly, čistění 

a mazání. Práce se dále zaměřuje na tyto standardy. Pro názornost je zde uvedena 

organizační struktura údržby, kvůli možným organizačním změnám. Nedílnou součástí 

pro pochopení chodu závodu je i popis výrobních linek a provozů. 

Druhá stať navazuje na popis výrobních linek. Jsou zde vypsány nejvyšší 

spotřeby maziv za roky 2011 - 2012. Spotřeby maziv jsou určeny dle evidence spotřeby 

olejů v závodě. Spotřeba olejů je rozdělena podle výrobních provozů. Tento výpis 

nejvyšších spotřeb maziv slouží ke stanovení maziv u kterých bude největší potenciál 

pro optimalizaci. To znamená, že při vyšší spotřebě je předpoklad vyšší úspory za 

mazivo. Dále popisuje hospodaření s oleji. Firma má v současné době umístěn sklad 

olejů v budově č. 11, je zde uveden popis filtračního zařízení s jeho parametry a účelem. 

Toto zařízení přispívá k hospodárnějšímu využití maziv. Přefiltrovaná náplň slouží 

k doplňování maziva u starších nebo obslužných zařízení. V bodě 3.3. jsou uvedeny 

fyzikální vlastnosti a popis maziv. Tento výpis fyzikálních charakteristik slouží 

k porovnání vlastností maziva z hlediska jeho zaměnitelnosti za jiné mazivo, které má 

stejné fyzikální parametry. 

Třetí stať se zabývá nasazením technické diagnostiky pro vybrané stroje. V bodě 

4.1 jsou podrobně popsány metody tribodiagnostických zkoušek. Dále následuje výběr 

strojů pro zkoušky maziv z pohledu nejvyšších spotřeb maziv. Tak z pohledu 
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podstatnosti stroje pro výrobu. Vybíráme takové stroje, které jsou pro výrobu 

nepostradatelné. U těchto 22 strojů je zavedeno zkoušení hydraulických náplní. 

Hydraulická náplň stroje má největší objem maziva. Zkoušení olejů navrhujeme proto, 

aby se zjistil stav olejové náplně v daném okamžiku. Podle evidence olejů je stanoveno, 

jak dlouho je náplň ve stroji. V této části je uveden popis zásad pro odběr vzorků. 

Zásady jsou dány normou a je nutné je dodržet, aby nedošlo ke znehodnocení vzorku 

oleje. Zkoušení olejů probíhalo u firmy KOMA INDUSTRY s.r.o., která je pro tyto 

účely vybavena tribolaboratoří. Pro detailní seznámení se zkoušením olejů jsme s naším 

mazacím technikem uskutečnili exkurzi do této tribolaboratoře. 

Výsledkem zkoušek olejů jsou protokoly z měření, které ukazují stav náplně 

v daném okamžiku. Tyto výsledky jsou uvedeny v bodě 4.5. Dále následuje zhodnocení 

zkoušek a návrhy opatření, které vyplývají ze zkoušení maziv. Toto má podstatný 

význam pro firmu, protože byl získán komplexní přehled o stavu hydraulických náplní 

u sledovaných strojů. Dále se práce zabývá možnosti zaměnitelnosti maziv. U velkých 

společností jako Siemens, které mají velkou rozdílnost strojního parku, se stává, že mají 

i velkou rozdílnost používaných maziv. Také je možné, že mazivo, které má fyzikálně 

stejné vlastnosti, prodávají obchodníci pod jiným názvem. Rozborem bylo zjištěno, že 

rozdílnost nejvíce spotřebovávaných maziv není vysoká. Zaměnitelnost maziv spočívá 

v určení účelu maziva a dále podle dodavatele maziva. Nejvyšší počet maziv nám 

dodává jeden dodavatel. Je tedy možno říci, že jednota maziv je pro firmu Siemens 

dostačující. Zkoušky totiž prokázaly dobrou kvalitu maziv i po letech provozu. Po 

zhodnocení ekonomického hlediska byla navržena záměna německých olejů od firmy 

Shell za české hydraulické oleje. Tato záměna přinese určitou roční úsporu, která není 

vysoká. Je proto na zhodnocení managementu společnosti a vedoucího údržby, zda se 

tato náhrada uskuteční. 

V poslední části práce je uveden příklad úpravy standardu mazání. Byly 

upraveny ty mazací standardy, kde zkoušky prokázaly zhoršenou kvalitu maziva. Bylo 

upraveno celkem 12 standardů Tato úprava je zanesena do TPM standardů a bude dále 

užívána pro potřeby firmy. Pro příklad zde uvádím 3 standardy mazání. Je zde popsán 

ekonomický přinos pro firmu. Ten spočívá ve zjištění stavu zařízení. Zkoušení maziva 

má sice určité náklady, ale poskytuje komplexní přehled o stavu strojních uzlů. Tento 

stav může být odrazovým můstkem pro tvorbu trendu vývoje opotřebení stroje. Pomůže 

také při plánování preventivních oprav zařízení. Pro firmu je důležitý stav sledovaných 
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strojů, proto se nebrání finanční investici, která vyplývá z návrhu opatření. Opatření 

spočívá ve výměně nebo filtraci provozní náplně. 

V současné době používá firma Siemens 26 druhů olejů, z nichž jeden je brán 

jako filtrovaný pro dolévání do obslužných zařízení. Práce měla za cíl snížit počet 

těchto maziv tak, aby byly pro firmu ekonomicky přínosné. Rozborem současného stavu 

mazání a zkouškami náplní strojů byl zjištěn optimální stav maziv, a to jak z hlediska 

zachovávání fyzikálních vlastností i po periodě výměny, kterou předepisuje výrobce 

zařízení, tak z hlediska ceny jednotlivých maziv. 

Práce poskytuje komplexní přehled o současném stavu mazání ve výrobní 

společnosti. Je zde popsáno hospodaření s oleji a jejich evidence z hlediska nejvyšších 

spotřeb olejů ve výrobních provozech společnosti. V průběhu tvorby práce byl brán 

zřetel na požadavky podniku. To znamená zavedení tribologických zkoušek olejů, které 

poskytují aktuální informace o stavu maziva. U těch strojů, kde je zjištěna zhoršená 

kvalita oleje, je navrženo opatření. Dále je možné tyto stroje diagnostikovat dalšími 

metodami technické bezdemontážní diagnostiky pro zjištění konkrétního problému, 

který nastává ve strojním uzlu. Navrhujeme optimalizaci počtu maziv, které přináší 

finanční úsporu. Toto je však vhodné konzultovat s výrobcem zařízení a jeho 

zákaznickým servisem.  

Práce navrhuje další sledování strojů, které jsou pro výrobu podstatné z důvodu 

opotřebení strojů. Je potřeba vytvořit si kompletní trend vývoje opotřebení stroje, a to 

není možno určit z jednoho měření. Proto navrhuje periodické zkoušení olejů. Úprava 

standardu mazání je zde zpracována jako příklad a tyto mazací standardy jsou začleněny 

do TPM.  

V průběhu práce mi byla dána možnost podrobně se seznámit s chodem závodu, 

metodami zvyšování produktivity, zkoušením oleje, návrhem jejich zaměnitelnosti, 

tvorbou standardu mazání a ekonomickým přínosem pro firmu. Metody sledování stavu 

strojních zařízení v konečném důsledku přispějí ke zvýšení celkové produktivity. Bude 

totiž naplánována oprava tehdy, kdy je opravdu potřebná. Vypracování této práce je pro 

firmu klíčovým podkladem pro zavádění Tribodiagnostiky u sledovaných zařízení 

a předpokládá se jeho další rozšiřování. 
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� Příloha č.2 protokol měření hydraulického glykolu Hydrocor CC 44 
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� Příloha č.3 protokol měření hydraulického oleje Shell Tellus 68 na 

rychloobrátkovém lisu Schuler SAL I inv. č. 1854 

 

 


