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Seznam použitých zkratek 
 

CAS   systém počítačové podpory (Computer Aided System) 

GTS   grafický třídící systém 

TPM   totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) 

HMMC  Hyundai Motors Manufacturing Czech 

DTP   detailní technologický postup 

TIM   totálně integrovaná údržba (Total Integrated Maintenance) 

PDA   Personal Digital Assistent 

PM  plánovaní údržby (Planning Maintenance) 
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Úvod 
 

V dnešní moderní době je velice důležité, aby se každá společnost snažila mít co 

nejlepší výrobky a poskytovala kvalitní služby. Proto je důležité neustálé zlepšování 

samotné společnosti z jejího nitra. Ve své diplomové práci jsem si vybral moderní 

automobilovou společnost Hyundai Motors s.r.o., která používá při výrobě nejmodernější 

technologie. Zároveň jsem zvolil společnost, která nabízí perspektivní pracovní příležitosti  

a každodenní komunikaci v anglickém jazyce. 

Ovšem i v moderní společnosti je zapotřebí neustálého zlepšování všech procesů, 

jejich řízení a zkvalitňování. Z toho důvodu se budu v diplomové práci zabývat 

zlepšováním procesů údržby, jejich plánováním a standardizováním.  

Absolvoval jsem diplomovou praxi ve společnosti HMMC s.r.o. v Nošovicích, kde 

jsem byl přímo v procesu finální montážní linky seznamován s problémy, se kterými se 

údržba potýká. Byl jsem zasvěcen do fungování řízení údržby, plánování údržby  

a dokonce jsem byl přítomen u praktické opravy strojů, kde jsem mohl vidět průběh 

samotné opravy v praxi. 

V současné době je pro každou společnost důležité, vyrábět nejkvalitnější výrobky  

pro daný trh. Jedná se o to, aby byl zákazník spokojený, měl zajištěný kvalitní servis, 

v případě Hyundai i dlouholetou záruku. Tímto společnost získává přízeň zákazníků po 

celém světě.  

Nemalou součástí celého výrobního procesu je zajištění kvalitní údržby. V konkrétní 

společnosti Hyundai Motors s.r.o. je tato část velice důležitá, protože výrobní linky na sebe 

bezprostředně navazují a zastavení jedné linky znamená zastavit celou výrobu. S tím jsou 

samozřejmě spojené velké finanční ztráty. Vedení údržby lze provádět různými způsoby  

a metodami. V praxi se setkáváme s řízením na nejnižší úrovni a jednoduchých oprav až  

po složité opravy, a s tím i náročné vedení údržby její plánování, zlepšování a předcházení 

některých poruch. V praxi nelze každou poruchu nebo havárii předvídat. Proto bude také 

jedním z cílů pomoci údržbu plánovat preventivně. Pro případy nepředvídatelné poruchy 

zavést určité standardy, které opravu urychlí a zabrání delšímu zastavení výroby. Budu se 

snažit doporučit zavedení TPM a předvést názornou ukázku systému CAS v praxi. Ovšem 

každý podnik nechce vynakládat prostředky na zavádění těchto systémů. 
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1 Analýza současného stavu v oblasti montáže 
 

V oblasti montáže bude důležité analyzovat současný stav údržby s přesnějším 

zaměřením na finální montážní linku ve společnosti HMMC v Nošovicích. Pro analýzu 

současného stavu je důležité uvést teoretické podklady, ze kterých by se mělo vycházet.  

 

 

1.1 Společnost Hyundai Motors Manufacturing Nošovice 

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) byla založena 7. 7. 2006 v průmyslové 

zóně v Nošovicích. Společnost zabírá plochu 200 hektarů. Bylo zde investováno  

1,12 miliard EUR. Výstavba závodu začala v měsíci dubnu roku 2007 a trvala 18 měsíců. 

 Od počátku výstavby byl kladen důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí. 

Veškeré stromy v areálu byly přesazeny na jiné místo a po dokončení výstavby byly 

přesazeny zpět. Bylo tak zachráněno 1100 stromů.  

Společnost HMMC je jediná v Evropě, další závody jsou v Koreji, Číně, v Indii, USA, 

Turecku, Rusku a Brazílii. Přitom je Hyundai Nošovice považován za nejmodernější 

podnik automobilového průmyslu v Evropě. Pracuje v něm 3500 zaměstnanců, z nichž 

96% je české národnosti.  

 

1.1.1 Základní údaje 

Plocha: 200 Ha 

Celková investice: 1,12 mld. EUR  

Složení závodu: lisovna, svařovna, lakovna, montáž, převodovkárna  

Kapacita produkce: 300 000 vozidel za rok  

Počet zaměstnanců: 3 500  

Průměrný věk: 30 let  

Podíl žen: 18%  

Česká národnost: 96% zaměstnanců 
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Obrázek 1 – Letecký pohled na společnost HMMC Nošovice [6] 

 

 

 

1.1.2 Vyráběné modely osobních automobilů 

Firma preferuje výrobu těchto automobilů: 

 Hyundai i30 Hatchback, 

 Hyundai i 30 CW, 

 Hyundai ix20, 

 Hyundai ix350, 

 Hyundai i30 Hatchback, 

 Hyundai i30 Combi, 

 Hyundai i30 Tří – dvéřová verze. 

 

Vyráběla se zde dokonce i značka automobilu Kia Venga, u které byla výroba v roce 

2011 výroba přesunuta na Slovensko (KIA Slovakia). [6] 
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Obrázek 2 – Osobní automobil Hyundai i30 Combi [7] 

 

 

 

1.2 Teoretický základ 

V této kapitole se budu snažit vysvětlit nejdůležitější pojmy v údržbě. Základem pro 

každé řešení problému je znalost teoretickým pojmů a zásad, které by se měly dodržovat.   

 

1.2.1 Údržba 

Údržba majetku má v každém oboru podnikání jiný význam. Ovšem v moderních 

podnicích, kde jednotlivé procesy na sebe bezprostředně navazují, hraje velkou roli. Je zde 

nezbytné, aby nedocházelo k poruchám, protože v případě zastavení jednoho stroje se 

zastaví celý proces výroby, a tím dochází k velkým finančním ztrátám. Proto údržba také 

patří ke konkurenčním nástrojům.  

Zahrnuje veškeré činnosti, které vedou k bezproblémovému chodu stroje. Zahrnuje 

ovšem i takový stav, kdy je nutné stroj uvést do chodu. Každý stroj by měl mít předepsané 

termíny pravidelné údržby, aby se předcházelo zbytečné poruchovosti. Jedním z pojmů, 

které zahrnuje údržba, je porucha. 

Porucha nebo závada je nežádoucí trvalá změna rozměrů, tvaru, funkčnosti apod. 

Dochází k ní opotřebením, a tím se stává stroj nefunkčním. [8] 
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1.2.2 Údržbová soustava 

 Je souhrn všech prostředků, dokumentace potřebné pro údržby a zároveň všech 

pracovníků. Údržbová soustava obsahuje rovněž objekty, které se údržby týkají. Soustavou 

je materiálně – technické zabezpečení, které zabezpečuje všechny zdroje pro provedení 

údržby v soustavě za určitých podmínek. [9] 

 

Prevence 

Je činnost, která se provádí předtím, než dojde k poruše. Prevence se provádí 

v pravidelných předepsaných intervalech. Prevence u každého stroje znamená výčet 

předem stanovených oprav a kontrol. Při jejím dodržování můžeme včas předejít velkým 

poruchám. [10] 

 

Životnost 

Tento pojem u zařízení znamená mezní stav, do kterého je schopen plnit svojí funkci. 

Po dosažení tohoto stavu je nutné na stroji provést preventivní údržbu a kontrolu. 

 

Spolehlivost 

V oblasti údržby chápeme tento pojem, jako schopnost stroje plnit svou funkci,  

po určitou dobu a v daných podmínkách bez poruchy. Pojem v údržbě bývá spojován 

s bezporuchovostí. [11] 
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1.2.3 Prostředky údržby 

Mezi úkony, které může údržba provádět, patří: 

- mazání, 

- čištění, 

- ošetřování, 

- vizuální kontrola, 

- obnova, 

- prohlídka, 

- diagnostika, 

- kontrola funkce, 

- vyřazení objektu. 

 

 

1.2.4 Cíle údržby 

Mezi hlavní cíle údržby patří: 

 prevence – předcházení a snižování počtu poruch, 

 zvyšování efektivnosti stroje, 

 prodloužení doby životnosti stroje, 

 zvyšování bezpečnosti práce na stroji, 

 snižování nákladů na údržbu. [12] 
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1.2.5 Typy údržby 

V této podkapitole rozdělím údržby podle toho, kdy se údržba provádí. Údržba se může 

provádět preventivně a plánovaně, nebo tzv. údržba po poruše, která řeší problém až  

po jeho vzniku.  

 

Údržba po poruše 

     Někdy je nazývána nápravná údržba, protože odstraňuje závadu až po jejím vzniku, 

tedy nesnaží se předcházet tomuto stavu. Zahrnuje takový stav, kdy již není stroj v provozu 

a byla zjištěna porucha. Pro další chod stroje je nutné závadu odstranit. U prvků, kde nelze 

zjistit míru opotřebení součástí, bývá tato údržba jedinou možností. Je pak nutné mít 

v záloze dostatek náhradních součástí. 

 

Plánovaná a preventivní údržba 

     Tento typ údržby se provádí v předem stanovených termínech a intervalech. Jejím 

základním úkolem je předcházet poruchám a udržovat tak stroj neustále v chodu. 

Základním cyklem preventivní údržby je interval, během kterého se provádějí určitě práce 

údržby. Většinou vychází z normativně – technické dokumentace, kde jsou předepsané 

druhy údržby. 

 

Prediktivní a pro – aktivní údržba 

Metoda nalezení chyb ve stavu stroje na základě diagnostických metod. Je většinou 

prováděná za chodu stroje pomoci diagnostických systémů, a to v rámci preventivní 

údržby. Používá se zde analýza opotřebení, ultrazvuk, analýza vibrací atd. Prediktivní 

údržba se používá proto, aby se včas diagnostikovaly příčiny poruch. Navíc se zde vychází 

z přesných údajů, na základě kterých jsou odborníci schopni odstranit příčiny poruch, a tím 

umožnit bezproblémový chod stroje. [13] 
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1.2.6 Standardizace údržby 

Standardizace údržby spočívá v tom, že lze stanovit, jak dlouho bude údržba daného 

stroje trvat. Dále například kolik budeme potřebovat zaměstnanců na opravu a také předem 

vědět, jaké součástí budeme na opravu potřebovat. Celkový princip standardizace spočívá 

v tom, že na různých strojích a zařízeních i v různých podnicích se vyskytují podobné 

konstrukční celky nebo jejich části u stejných nebo rozdílných strojů a zařízení. 

Na principu opakovatelnosti a konstrukční podobnosti, případně výskytu shodných 

konstrukčních celků je založena standardizace v oblasti konstrukce, technologie a následně 

i údržby.  

V oblasti konstrukce je standardizace uplatněna především u ČSN součástí, případně 

dalších konstrukčních celků, které jsou dány ČSN normou případně jinou normou. 

V oblasti technologie standardizace navazuje na standardizaci konstrukčních celků nebo 

jednotlivých součástí a umožňuje zvyšování sériovosti zavádění přípravku ve výrobě, 

případně další opatření vhodná pro zvyšování produktivity práce.  

V údržbě představuje standardizace především sjednocení postupu oprav inspekčních 

prohlídek a dalších údržbářských zásahů. A taktéž navazuje na standardizaci v konstrukci  

a technologii. 

V každém výrobním i jiném podniku jakéhokoli oboru existují výrobní i jiná zařízení, 

která se skládají z konstrukčních celků, které jsou shodné, konstrukčně podobné, případně 

specifické. Tato skutečnost nabízí standardizaci nejen v konstrukci a technologii,  

ale především taky při zabezpečování údržby.  

Standardizací v údržbě kromě výše uvedených skutečností umožňuje především 

zavádění TPM do systému řízení údržby. TPM je proces, který je postaven na pro – aktivní 

údržbě, a tím by měl zásadně omezit nebo úplně vyloučit poruchy a havárie výrobních 

zařízení. Standardizaci v údržbě řeší systém CAS.  
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1.2.7 Systém CAS 

Jak již bylo zmíněno, tak systém CAS je navržen pro zlepšování údržby v podniku. 

V systému jsou zpracovány určité standardy pro součásti, které jsou v podnicích obdobné, 

ale i pro součásti, které se vyskytují jen zřídka. Systém je zpracován pro strojní 

konstrukční celky, pro elektrická zařízení, pneumatická, hydraulická a další zařízení.  

Pro každý konstrukční celek (na úrovni převodovky, hydraulických prvků, jako 

servomotory, spojky atd.) jsou v systému zpracovány standardy postupů provádění oprav, 

inspekčních prohlídek a jiných údržbářských zásahů, včetně jejich časové náročnosti. Celý 

systém je zpracován i jako stavebnice obsahující jednotlivé dílčí technologické operace 

prováděné v údržbě (nalisování ložisek, zajištění součástí KM matice závlačkou apod.)  

a z těchto operací jsou sestavovány jednotlivé údržbářské zásahy, které jsou obsaženy 

v tzv. úplných technologických postupech. Celý systém je podpořen softwarem.  

 

Popis systému CAS 

V hlavní liště systému CAS jsou rozepsány názvy hlavních kapitol. Zde je možnost 

vybrat oblast, ve které se bude údržba provádět. Jsou zde sdružené prvky, elektro prvky, 

zámečnické práce a samostatná oblast jeřábů. Po kliknutí na danou nabídku, v mém 

uvedeném příkladu „elektro“ se zobrazí jednotlivé podskupiny, které jsou zde zařazeny. 

 

Obrázek 3 – Hlavní nabídka systému CAS 
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Po výběru podskupiny se zobrazí konkrétní druhy daných součástí. V příkladu výběru 

elektromagnetů se člení na jednofázové, třífázové a stejnosměrné. Zadávající si určí, jaký 

typ bude opravovat, nebo jen kontrolovat a provádět preventivní údržbu. Dalším kritériem 

výběru je pak např. síla elektromagnetu.  

 

 

Obrázek 4 – Tabulka výběru druhů podskupin 

 

Na následujícím obrázku už vidíme, jaké činnosti se vyskytují u opravy 

elektromagnetu. Každý úkon je zároveň zapsán jako časový úsek, který bude údržba 

potřebovat pro jeho uskutečnění.  



19 
 

 

Obrázek 5 – Výpis jednotlivých činností při opravě 

 

Celý systém je neustále doplňován o nové konstrukční části a poznatky. U některých 

větších součástí jako jsou převodovky, elektromotory apod. je zde v propojení s grafickým 

třídícím systémem možnost zobrazit výkresy, dokumentaci, různé náčrty a nově i 3D 

rozpady jednotlivých konstrukčních celků. To znamená, že po kliknutí na součást vidíme, 

ze kterých dílů se součást skládá, jejich typové označení a také jak dlouho bude trvat 

určitou součást vyměnit. V systému CAS jsou určité operace, které se musí na zařízení 

provést, rozepsány podrobněji, obsahují tzv. DTP (detailní technologický postup). [16]  
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1.2.8 Grafický třídící systém (GTS) 

Systém byl nejprve zpracováván jako software, který pracoval v rozkreslení 2D. Nově 

se snaží pracovat ve 3D, aby bylo možné zaznamenávat rozpady jednotlivých 

konstrukčních celků v prostorové podobě. Celá tato snaha je usnadnění pro údržbu,  

aby věděla, jakým způsobem se součást bude rozebírat. Zpracování rozpadu ve 3D systému 

je prozatím v začátcích, kvůli časové náročnosti rozkreslení. Systém GTS je navržen tak, 

aby údržba v podniku mohla vyhledat součást, kterou bude opravovat podle umístění 

v jednotlivých halách. V případě společnosti Hyundai Motors s.r.o. by zde byly 

rozkresleny jednotlivé haly. V každé hale jsou určité konstrukční celky a jejich součástí, 

které mohou nebo nemusí být obdobné. Po výběru haly se v systému zobrazí rozkreslení 

celé haly a zařízení, které jsou v ní umístěny. Údržba pak má možnost vybrat zařízení,  

na kterém bude provádět opravu nebo preventivní údržbu. Po zobrazení zařízení již uvidí 

seznam jednotlivých částí. Ke každému prvku by se postupem času doplnily výkresy, 

náčrty, dokumentace a konečně 3D rozpady. Celý tento systém je propojen se systémem 

CAS. Propojení zjednodušuje práci údržby, protože každému konstrukčnímu celku jsou 

přiřazeny jen výkresy, které k němu patří. Pomáhá údržbě časově naplánovat údržbu, bude 

přesně vědět jaké náhradní díly připravit nebo nechat vyrobit podle přiřazených výkresů. 

Navržení systému je provedeno se zaměřením na jednoduché vkládání dat z podniku. 

 

Údržba ve společnosti PDA 

 Ve společnosti používají informační systém SAP a Vaatz. V systému SAP by měly 

být zapsány jednotlivé opravy na každém pracovišti. Do systému se zaznamenávají 

pravidelné inspekční prohlídky pomocí PDA. Pravidelné PDA prohlídky jsou plánované, 

ale skutečnost se může lišit. Každá prohlídka má předepsaný čas, jak dlouho má pracovník 

kontrolovat dané pracoviště. Dále jakým způsobem má pracoviště a jednotlivé součásti 

kontrolovat. Ne vždy má pracovník údržby dostatek času strávit na daném pracovišti 

vymezenou dobu, protože může nastat neočekávaná porucha, která se musí neprodleně 

odstranit.  
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Postup zadávání do systému SAP 

Jednotlivé zadávání zakázek 

Pohotovostní zakázka se zadává v případě vzniku problému, který vznikl náhle a musí 

se neprodleně odstranit. Pokud porucha nebude odstraněná, zastaví se celá výroba. Tento 

typ zakázky může zadávat pouze operátor, supervizor nebo specialista údržby.  

Postup zadání zakázky 

1. Vložení čísla součástí 

2. Popis poruchy 

3. Zadání priority úkolu 

4. Vložení čísla zadávajícího zaměstnance 

5. Určení potřebného materiálu 

6. Vyhledání místa poruchy (Assebly hall, Paint Hall atd.) 

 

Nepravidelná údržba se používá při běžných opravách. Jedná se o problémy, které 

nejsou akutní a stačí je opravit v době, kdy je výroba zastavená. Jedná se nejčastěji  

o víkendy a svátky. Obvykle se plánuje na 3 – 7 dní dopředu podle toho, jak je problém 

akutní. Zakázku rovněž zadává operátor, supervizor, specialista údržby. 

Postup zadávání nepravidelné zakázky 

1. Vložení názvu zakázky 

2. Číslo ID zaměstnance 

3. Priorita úkolu 

4. Vložit číslo součásti 

5. Stav zařízení 

6. Číslo materiálu ze skladu 

 

Operace PDA (Personal Digital Assistant). 

Řízení skladu – příjem materiálu – výdej materiálu – navrácení na sklad – přesun mezi 

sklady. 

PDA řízení – inspekční prohlídky s PDA – analýzy výsledku. 
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Příjem materiálu PDA 

Příjem nového materiálu probíhá tak, že zaměstnanec údržby (skladu) načte čárový 

kód materiálu, pomocí kterého se automaticky vytvoří záznam v SAPu. Pokud není 

dodávka opatřena kódem, probíhá převzetím materiálu zadáním čísla dodacího listu nebo 

faktury. 

  

Evidence materiálu PDA 

1. Příjem materiálu dle nákupní dodávky 

2. Výdej materiálu s vytvořením pracovní zakázky 

3. Výdej materiálu s odkazem na pracovní zakázku 

4. Výdej materiálu z MESu 

Další možností je příjem materiálu dle nákupní objednávky. 

 

Průběh zadání takové objednávky je následujícím způsobem: 

1. Výběr skladu, kde chce zaměstnanec vytvořit objednávku 

2. Vložit aktuální datum 

3. Vložit číslo ID osoby, která provedla příjem 

4. Naskenování kódu materiálu 

 

Výdej materiálu PDA 

Druhy výdeje materiálů 

1. Výdej materiálu s odkazem na pracovní zakázku 

2. Výdej materiálu s vytvořením pracovní zakázky 

3. Výdej materiálu s informacemi z MESu 

Všechny položky se automaticky zapisují do systému SAP. 
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Výdej materiálu s odkazem na pracovní zakázku: 

1. Výběr pracovní zakázky 

2. Datum výdeje materiálu 

3. Výběr haly pro, kterou se výdej provádí 

4. Výběr konkrétní linky 

 

Výdej materiálu s vytvořením pracovní zakázky: 

1. Výběr haly, kde se bude provádět oprava 

2. Výběr konkrétní linky 

3. Zařízení, které se bude opravovat 

 

Výdej materiálu s informace z MESu 

1. Výběr haly, kde se provádí výdej 

2. Aktuální datum 

3. Číslo zařízení, na kterém bude probíhat oprava 

 

Jedna z posledních operací s materiálem pomocí PDA nastává v případě,  

že zaměstnancům zůstane po opravě daného zařízení přebytečný materiál. V tomto případě 

se materiál vrací do skladu. Zodpovědná osoba jednoduše příjme materiál zpět na sklad. 

Vrácení materiálu na sklad probíhá tak, že pracovník vybere danou pracovní zakázku, 

naskenuje materiál, který chce vrátit a vloží časové období, po které byl materiál mimo 

sklad. 

Dále je možno přesouvat materiál mezi sklady. A to tak, že zaměstnanec vybere 

materiál, který chce přemístit z jakého skladu. Naskenuje materiál tolikrát, v jakém počtu 

bude přemístěn. Vloží datum přemístění materiálu a naskenuje nebo vloží číslo ID 

zaměstnance.[14] 
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1.2.9 Skladování materiálu údržby 

Skladování náhradních dílů pro údržbu je na velice dobré úrovni. Sklad v hale finální 

montáže je sestaven z regálů, ve kterých je materiál uložen. U menších součástí, které jsou 

uskladněny v plastových boxech, jsou vytištěné štítky. Každý štítek obsahuje název, 

specifikaci, kód součástí a její minimální počet, který by měl být ve skladu. Zároveň  

u většiny součástí je vytištěná i fotografie pro přehlednost. Prozatím ještě u každé položky 

není takto přehledný popis a fotografie dokončen a ani počet součástí ve skladu není vždy 

takový, jaký by měl být. 

 

 

Obrázek 6 – Plastové boxy s uskladněnými součástmi  
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Celkový počet regálů ve skladu je 45. Každý regál má své číslo a velkou tabuli, 

na které je sepsán seznam náhradních dílů v regálu. U každého náhradního dílu je napsáno 

materiálové číslo, název a specifikace. Každý díl by měl být naskladněn v určitém počtu, 

který se každý měsíc kontroluje. Pokud stav neodpovídá, ihned se díl objedná  

a naskladní. 

 

 

Obrázek 7 – Rozpis skladového materiálu v jednotlivých regálech  

 

Průběh kontroly údržby dle PDA 

Údržba kontroluje jednotlivá zařízení na finální lince podle předepsané mapy. Každý 

pracovník má svůj PDA přístroj a u každého stroje pak zaznamená dobu kontroly. Zároveň 

každý pracovník by měl zkontrolovat určité stroje.  
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Obrázek 8 – Mapa patrolu v hale finální montáže  

 

Další obrázek je tabulka ze systému SAP, ve kterém jsou všechny každodenní kontroly 

evidovány. Vybral jsem jeden měsíc a to Leden 2013. Plánovaná kontrola je taková, že by 

každý den měla proběhnout kontrola daných zařízení. Jak je vidět na obrázku, tak kontroly 

probíhají spíše náhodně a to je jedna z hlavních příčin neustálých problémů vznikajících  

na lince finální montáže. Pokud zaměstnanci údržby nedodržují pravidelné kontroly, pak 

nemohou včas předejít závadám, které lze odhalit vizuálně a už vůbec ne závadám, které je 

potřeba odhalit měřením nebo delším sledováním zařízení. 

 

 

Obrázek 9 – PDA kontrola- skutečný stav Leden 2013 [14]  



27 
 

2 Posouzení současného stavu 

 

Dle mého celkového zhodnocení současného stavu je potřeba ve společnosti zavést 

častější preventivní údržby, které bude nutné striktně dodržovat. V současné době i přes 

nějaké plánování převládá spíše pohotovostní údržba, protože zaměstnanci údržby nechodí 

na preventivní obchůzky, na kterých kontrolují stroje. Vidím problém i ve vedení údržby, 

protože nekontroluje a nijak neurguje tyto obchůzky. Je potřeba stanovit častější 

preventivní prohlídky a také preventivní údržbu, která bude rozdělená podle časových 

úseků. Pokud se bude preventivní údržba dodržovat, a přesto budou některé součástí  

na zařízení neustále poruchové, bude potřeba navrhnout určité konstrukční změny  

a doporučit změny dodavatelů náhradních dílů. V mé diplomové práci se ovšem nemohu 

zabývat každým zařízením na lince finální montáže, proto jsem po konzultaci se 

zaměstnanci údržby vybral jedno z nejporuchovějších zařízení a tím je zařízení na montáž 

palivových nádrží. Pro zařízení je navržena kontrola, která se provádí jednou za měsíc. Což 

je dle mého názoru málo. Intervaly by měly být pravidelnější a navíc předpis kontroly by 

měl být rozsáhlejší. V současné době je v něm předepsaná pro konkrétní zařízení jen 

kontrola vodící kolejnice, množství oleje a kontrola ložisek nájezdových rolek. 

Evidence skladových zásob je na dobré úrovni. Skladování je přehledné, jsou zde 

zavedeny pravidelné kontroly skladových zásob. Systémy evidence údržby, skladových 

zásob a evidence PDA je bez problémů. Jediným, jíž zmíněným problémem je, že 

zaměstnanci údržby nezapisují všechno, co by mělo být zapsáno. Neprověřená zůstává 

optimalizace skladových zásob, protože skladování není hlavní části mé diplomové práce. 

Jak již bylo zmíněno, vybrané zařízení, kde nastávají časté problémy, je zařízení  

na montáž palivových nádrží. Toto zařízení slouží k montování palivových nádrží  

na karoserii automobilu. Zařízení obsluhuje jeden zaměstnanec. Jeho práce spočívá v tom, 

že je mu pomocí dopravníku dopravena nádrž podle modelu vozu, kterou musí ručně 

z dopravníku přemístit na montovací zařízení. Následně jí pomocí tlačítek vyrovná  

do vodorovné polohy. Dalším krokem je vystředění a vyzvednutí nádrže na danou pozici  

a utažení dvou matic nebo šroubů podle typu automobilu. Celý proces je pro pracovníka 

poměrně náročný, protože manipulace celým zařízením není zrovna snadná. V případě, že 

dojde k poruše zařízení, dochází k situaci, že je přivolán další pracovník a nádrže jsou  

po dobu odstávky vyzvedávány a montovány ručně. Pokud dojde k této situaci, dochází 

nejen k problémům s organizací, ale také k nadměrnému přetížení obsluhy.  
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Na následujícím obrázku je zobrazeno rozvržení linky finální montáže. Červeně jsem 

označil umístění zařízení na montáž palivových nádrží. Zařízení je umístěno v prvním 

řetězci finální linky.  

 

 

Obrázek 10 – Linka finální montáže [14] 
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2.1 Zařízení pro montáž palivových nádrží 

Celé zařízení se skládá z dopravníku a samotného zařízení na montáž, které je 

zavěšeno na vodicích kolejnicích. Dopravník je válečkové zařízení, které je poháněno 

poměrně malým elektromotorem s kotvou nakrátko o výkonu 1,1kW. Ovšem i tento malý 

elektromotor musí utáhnout zátěž 20 nádrží.  Samotné zařízení je zavěšeno na pojezdových 

kolejnicích, ve kterých je jeho konstrukce zachycená pomocí pojezdových rolek. Zavěšení 

umožňuje pohyb horizontální. Pro pohyb nahoru a dolů slouží pneumatické zařízení, které 

je ovládáno pneumatickými ventily. Samotný posuv nádrže na zařízení, se realizuje 

pomocí silonových rolek na ložiskách. Dalším prvkem je ovládání vyjíždění pístnic, 

kterými se podle tvaru vyrovnává nádrž. Dalšími prvky, které zařízení ještě obsahuje, je 

utahovací pneumatická pistole, koncové spínače, pneumatický rozvod. 

 

 

Obrázek 11 – Schéma zařízení pro montáž palivových nádrží [14] 
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Při hodnocení současného stavu jsem vycházel částečně z programu SAP, ze kterého 

jsem si nechal zobrazit seznam závad, které byly na stroji odstraňovány. Ovšem ani 

v tomto seznamu nejsou zdaleka všechny opravy zaznamenány. Záleží hodně na každém 

ze zaměstnanců údržby, jakým způsobem závadu zapíše. Nastává i situace, že zaměstnanec 

údržby nemá v danou chvíli čas zapsat závadu do systému, pak nastává situace, že na to 

úplně zapomene. Nastává problém, že vedení údržby pak nemá přehled o opravách, natož 

aby vědělo, jaké součástí byly použity, nebo jak dlouho se zařízení opravovalo. 

 

 

Obrázek 12 – Seznam oprav na zařízení [14] 

 

Seznam oprav na zařízení je dostatečně přehledný. Ale v seznamu není uvedeno, jaké 

součásti se na zařízení měnily. Není uveden počet kusů, které se odebraly ze skladu údržby 

a není zde ani konkrétní číslo náhradního dílu.  

Samozřejmosti by mělo být zapsání časového úseku potřebného k opravě nebo výměně 

jednotlivého náhradního dílu a zapsání osoby odpovědné za jeho vyskladnění a výměnu. 
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3  Návrh opatření 

 

Návrh opatření ve společnosti bude zaměřen konkrétněji na zařízení montáže 

palivových nádrží. U zařízení bude pro nejporuchovější součásti rozepsán detailní 

technologický postup a zadání preventivních kontrol a údržby. Dále bude doporučeno 

opatření k odstranění poruch na zařízení. Na elektromotoru bude znázorněna ukázka  

ze systému CAS. 

 

 

3.1 Údržba a kontroly konkrétního stroje – montáž nádrží 

Následující odstavce budou obsahovat popis jednotlivých konstrukčních dílů, předpis 

pravidelných kontrol a údržbu zařízení. Dále bude rozepsán detailní technologický postup, 

jak se budou součástí demontovat ze stroje, její samotné rozebrání, následné složení  

a montáž zpět na zařízení. 

 

 

3.1.1 Pneumatický válec 

Pneumatické zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu, protože obsahuje jemné gumové 

těsnění. Důležitá je čistota pístnice a neustálé mazání vnitřních součástí. Mazání  

u pneumatických zařízení je prováděno zařízením, které postupně uvolňuje olej  

do proudícího vzduchu. Dalším kritériem je také stálý tlak v zařízení. Pokud by rozdělovač 

tlaku překročil danou hodnotu, může dojít k trvalému poškození, nejčastěji vytržení těsnění 

nebo prasknutím přívodních tlakových hadic.  

Pneumatický válec je na konstrukci uchycen dvěma imbusovými šrouby M14 x 45 

pevnosti 8.8. Zdvih pístnice je 700mm a umožňuje pohybovat základnou nahoru a dolů. 

Tím pracovník dosáhne požadované montážní výšky u nádrže. Přívod vzduchu je zajištěn 

pomocí pružné tlakové hadice s redukčními koncovkami. Je zde nutné kontrolovat a mazat 

spodní čep, kterým je základna přichycena k pístnici. 
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DTP (Detailní Technologický Postup) 

Každodenní kontrola a údržba 

 Kontrola těsnosti svorek přívodních hadic. 

 Kontrola funkčnosti tlačítky pneumatických ventilů. 

 Maximální vysunutí a vyčištění pístnice. 

 

Týdenní kontrola a údržba 

 Stav utažení jednotlivým imbusových šroubů M14 x 45. 

 Vizuální kontrola těsnění pneumatického válce. 

 Utažení objímek tlakových hadic. 

 

Čtvrtletní údržba 

 Rozebrání pístnice a její vyčištění. 

 Výměna těsnicího o – kroužku a stírací prachovky. 

 

 

Obrázek 13 – Pneumatický válec 
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Postup rozebírání pístnice 

Nejprve musí zaměstnanec údržby demontovat pístnici ze stroje. Demontáž se provede 

následujícím způsobem. Zastavení ventilů přívodního vzduchu k zařízení. Vypojení 

tlakových hadic od pístnice. Podložení základny stroje za účelem demontáže spodního 

čepu. Spodní čep je zajištěn závlačkou, která se vyrovná a vyjme z čepu. Postupným 

vyklepáním čepu se zároveň uvolní podložky, které vymezují radiální vůli čepu.  

Po odstavení základny se povolí imbusové šrouby M14 x 45. Demontuje se samotný 

pneumatický válec.  

 

Výměna těsnění a vyčištění válce 

Potřebné díly: 

 těsnění,  

 stírací prachovka, 

 pojistná podložka. 

 

V dílně údržbář upne pneumatický válec pevně do svěracího zařízení. Provede 

demontáž hlavní matice KM 78. Následným vysunutím pístnice uvidí těsnění a stírací 

prachovku. Hlavní část válce vyčistí technickým odmašťovadlem a vyfouká stlačeným 

vzduchem. Dalším krokem je výměna prachovky a těsnění. Aby se údržbář dostal 

k prachovce a mohl jí vyměnit, musí nejprve demontovat matici, která zajišťuje celý 

vnitřní píst. Matice je zajištěna pojistnou podložkou, kterou musí odehnout. Povolením 

matice už bude možné sundat píst, který se očistí technický odmašťovadlem a stlačeným 

vzduchem. Dále vymění těsnění a stírací prachovku, která je matici KM. Vše dokonalé 

očistí. Před montáží se těsnění promažou hydraulickým olejem a zpětným postupem se 

zařízení složí zpátky. Je potřeba dbát na zajištění matice vnitřního pístu. Při montáží 

pneumatického válce zpět na místo nejprve namontuje součásti na místo, a řádně utáhne 

imbusové šrouby. S pomocí druhého zaměstnance namontuje základnu. Před montáží čepu 

je nutné jej vyčistit, promazat a po montáži řádně zajistit novou závlačkou. Nakonec 

přivede tlakové hadice a vpustí provozní tlak do zařízení. Pomocí pneumatických ventilů 

prozkouší zařízení. 
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3.1.2 Nájezdové rolky R56, ložisko 6200RS 

Vodící rolky slouží k manipulaci nádrže na finální postavení vůči stroji. Dochází zde 

k časté poruše. Samotná porucha rolek je způsobená tím, že každá nádrž má vysokou 

hmotnost. Z vlastní zkušenosti vím, kolik taková nádrž váží, a proto je dle mého názoru 

nutné vyřešit tento problém komplexně. Dochází zde často k odlamování silonového 

kroužku, a také k rozpadání ložisek.  

Vodící rolka se skládá z krytého ložiska ZKL 6200. Ložisko je kryté plastovými 

krytkami, které chrání ložisko před vlivem okolního prostředí. Další součástí je silonový 

kroužek, ve kterém je nalisováno ložisko. Celá rolka je přišroubována k základně stroje 

normalizovaným šroubem M10 x 40. Samotný šroub je zajištěn maticí s pojistným 

silonovým kroužkem, který brání samovolnému uvolnění matice. Vodících rolek je  

na stroji celkem 50.  

 

Postup kontroly a údržby nájezdových rolek 

Pracovník údržby by měl mít přidělenou kontrolu každého stroje. Každou kontrolu 

eviduje pomocí PDA přístroje. Minimální kontrola každé částí zařízení by měla být 60 

vteřin. Ovšem pokud to vyžaduje, může tento čas překročit, aby předešel zbytečným 

komplikacím v průběhu výroby. 

 

Předpis četnosti kontroly jednotlivých součástí na zařízení:  

Každodenní kontrola 

 Vizuální kontrola silonového kroužku. 

 Zkouška vůle ložiska každé vodící rolky. 

 

Týdenní kontrola 

 Stav utažení jednotlivým šroubů M10 x 40. 

 Kontrola tuhosti základny stroje. 
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Měsíční kontrola 

 Promazání ložisek vodících rolek, tuk LITWAY 4S 

 Kontrola utažení šroubu základny stroje. 

 

Výměna vodící rolky 

Potřebné díly: 

 ložisko 6200 2RS, 

 matice M10 se silonovým kroužkem, 

 silonový kroužek. 

 

Povolení matice M10 se silonovým kroužkem, vytažení šroubu M10 x 40, vizuální 

kontrola silonového kroužku. Kontrola vůle ložiska, kontrola hlučnosti ložiska.  

Výměna ložiska se provede pomocí malého lisu, celou vodící rolku upneme do lisu, 

pomocí podložek vymezíme vůli. Přitlačování tlačné strany lisu vytlačíme ložisko  

ze silonového kroužku. Pokud kroužek nepoškodíme, nalisujeme stejným způsobem nové 

ložisko. Celou rolku pak namontujeme na místo, prostrčíme šroub M10 x 40 a zajistíme 

novou maticí M10 se silonovým kroužkem. V případě poškození silonového kroužku je 

postup stejný, se zachováním ložiska 62002RS. Rolku opět namontujeme na požadované 

místo.  

 

Obrázek 14 – Vodící rolky  
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Příklad časové náročnosti výměny 1ks vodící rolky se špatným ložiskem dle systému 

CAS 

 

Tabulka 1 – Časová náročnost výměny ložiska vodící rolky [16] 

Název činnosti Nástroj Ovlivňující činitelé Čas [min] 

Povolení matice Nástrčný klíč  1,4 

Vytažení šroubu Ručně Volný spoj 0,04 

Kontrola ložiska Ručně  0,01 

Vylisování ložiska Svěrák Upnout + vylisovat 0,24 + 0,5 

Nalisování ložiska Svěrák Upnout + nalisovat 0,24 + 0,5 

Prostrčení šroubu Ručně Volný spoj 0,05 

Nasazení podložky Ručně Volný spoj 0,01 

Utažení šroubu Nástrčný klíč  1,4 

Celkový čas výměny   4,39 minut 

 

Tímto způsobem se dá časově popsat jakákoli součást jednotlivých konstrukčních 

celků. Mnoho operací je v CAS v současné době zaznamenáno a popsáno. Chybějící 

činnosti se musí průběžně doplňovat. 

 

3.1.3 Horní pojezdové rolky R60, 16 x ložisko 62052RS 

Tyto kolejnice slouží k horizontálnímu pohybu stroje. Zajišťují obsluze manipulovat se 

základnou stroje tak, aby mohl umístit nádrž na přesně požadované místo. Bez zajištění 

hladkého pohybu dochází nejen k opotřebovávání rolek, ale taky k nadměrné námaze 

obsluhy. Měl jsem možnost vlastními silami pohybovat se základnou a můžu říct, že jde 

velice ztuha. Základní příčinou může být špatná údržba ložisek a kolejnic nebo celkové 

navržení stroje a jeho konstrukce. Celkově největší problém u kolejnic je často vznikající 

nadměrná vůle celé zavěšené základny. Tím dochází k nepřesnostem ve vedení nádrže. 

Obsluha pak musí někdy i na dvakrát nádrž vystředit do požadované polohy  

před samotným vyzdvižením. Vůle vznikají jak opotřebením silonových kroužků, tak  

i vznikající vůli v ložiskách. 
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Vodící pojezdové rolky se skládají z osmi krytých ložisek 62052RS na každé straně. 

Celkový počet ložisek je šestnáct a u tohoto počtu dochází k postupnému opotřebení. Další 

součástí jsou opět silonové kroužky nalisované na ložiskách. Kompletní rolky jezdí 

v kolejnicích, které jsou z taženého profilu 120 x 120mm. Každá jednotlivá rolka je 

nasazená na čepu a zajištěná pružnou pojistkou. 

 

 

Obrázek 15 – Zavěšení základy podavače nádrže [14] 

 

Každodenní kontrola 

 Kontrola vůle uložení kolejnic pohybem do stran, konzultace s pracovníkem stroje. 

 Vizuální kontrola stavu vodících silonových kroužků. 

 Kontrola utažení šroubů nosné konstrukce M16, kontrola tuhosti konstrukce. 

 

Týdenní preventivní údržba 

 Namazání ložisek vodicích rolek pomocí maznic. 

 Vyčištění vodících profilů. 
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Čtvrtletní údržba 

 Výměna všech ložisek 62052RS. 

 Výměna silonových kroužků. 

 Vyčištění vodících profilů. 

 Výměna šroubů nosné konstrukce. 

 

Údržba se bude provádět současně s preventivní údržbou pneumatického válce. Toto 

opatření je potřebné z důvodu snížení počtu operací a úspory času. Proto při výměně těchto 

součástí je rovněž nutné odšroubovat pneumatický válec a demontovat základnu. Proto 

nejprve údržba demontuje základnu stroje a pneumatický válec. Poté zůstane závěsné 

zařízení téměř bez zátěže a lze je pomoci dvou pracovníku vyjmout ze stroje. 

 

Postup výměny ložisek 62052RS, silonových kroužku, vyčištění vodících profilů 

Pro provedení výměny vyjmenovaných komponentů je tedy doporučeno, aby 

spolupracovali dva pracovníci údržby. Jak už bylo zmíněno, nejprve údržba demontuje 

základnu a následně pneumatický válec podle již popsaného postupu. Dalším důležitým 

krokem před vysunutím pojízdného závěsu je odšroubování 4ks šroubů M8 x 30, které 

zajišťují doraz stroje. Po odstranění dorazu údržba vysune pojízdný závěs a odveze jej  

na dílnu k výměně předepsaných součástí. Další člen údržby dokonale vyčistí pojezdové 

kolejnice od nečistot pomocí hadru a technického benzínu. 

Výměna ložisek a silonových kroužků 

Potřebné díly: 

 ložisko 6205 2RS – 8ks, 

 silonový kroužek – 8ks. 
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Obrázek 15 – Vodící kolejnice pojezdových rolek  

 

Rozebrání vodících pojezdových rolek, proběhne nejprve odjištěním pružných 

závlaček a odstranění vymezovacích podložek. Dalším krokem je kontrola vůle ložiska. 

V případě, že je ložisko špatné dochází ke stažení ložiska z čepu za studena pomocí 

stahováku. Tato operace se opakuje pro každé ložisko. Při lisování nového ložiska na čep, 

se čep musí vyčistit technickým odmašťovadlem a hadrem. Dalším krokem je mazání čepu 

mazivem na lisované spoje. Nové ložisko se opatrně nasadí na okraj čepu. Po vyrovnání 

ložiska se nalisuje do požadované polohy. Nasadí se vymezovací podložka a zajistí pomocí 

pružné závlačky. Montáž zpět se provádí stejným způsobem jako demontáž. 

 

3.1.4 Regulátor tlaku Fujikura, typ RR 8- 3 

U regulátoru tlaku se údržba neprovádí. Jedná se o rozdělovač japonské výroby, který 

je dodáván přímo od korejského dodavatele. Zařízení obsahuje jemná těsnění, která se  

z finančních důvodů nevyplatí měnit. Proto se regulátor vždy mění za nový.  

Regulátor tlaku na zařízení drží pomocí dvou šroubů M8. Tlakové hadice jsou 

zajištěny pomocí rychlospojek. Výměna regulátoru tlaku zabere údržbě asi 10 minut,  
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a provádí se při zavřeném ventilu na rozvaděči tlaku. V další kapitole navrhuji celkovou 

změnu regulátoru tlaku, výměnou za regulátor od českého dodavatele. 

 

Obrázek 16 – Regulátor Fujikura RR 8 – 3  

 

 

3.1.5 Návrh zlepšení montáže nádrží 

Po celkovém pozorování chodu stroje a jeho časté poruchovosti bych navrhoval 

vylepšení stroje nebo jeho úplnou záměnu. Vylepšení by vedlo k menší poruchovosti 

stroje, ale taky k odlehčení náročné práce obsluhy stroje. Jedno z řešení je nahrazení 

malých vodících rolek. Rolky by se měly nahradit podobnými silonovými rolkami, ale 

jednalo by se o silonové válečky většího průměru, ale byly by delší. V každém válečku 

budou 4 ložiska, která zajistí jejich otáčení. Tím, že bude váleček delší, nebude docházet 

k jeho vylamování a ložiska vydrží mnohem déle. Zároveň plně nahradí funkci 

předchozích rolek. 
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Dalším již zmíněným problémem je regulátor Fujikura RR8 – 3. U těchto zařízení 

korejské výroby, dochází k zacpání přívodních trysek a k porušení těsnění. Jedna z příčin 

může být špatné filtrování přívodního vzduchu nebo případné nečistoty v mazání 

stlačeného vzduchu. Nejjednodušším řešením by bylo nahrazení regulátoru jiným 

regulátorem, který je na trhu dostupnější a není tak náchylný na nečistoty. Doporučuji 

regulátor tlaku českého trhu s vlastní nádobou na olej MS9 od dodavatele FESTO s.r.o. 

Regulátor je kvalitnější a navíc se zárukou u české firmy. Proto by nedocházelo k jeho 

neustálým poruchám a došlo by ke snížení nákladů na pořizování korejských regulátorů.  

Regulátor Fujikura se měnil až dvakrát ročně, a proto nahrazení kvalitnějším  

a dostupnějším regulátorem MS9 ušetří náklady na údržbu. Cena japonské Fujikury je 

1250Kč. Při výměně dvakrát ročně vycházejí roční náklady 2500Kč. Od českého 

dodavatele vychází regulátor 1500Kč, ale je zde zaručena funkčnost minimálně dva roky. 

V případě, že dojde k poruše dřív, firma automatický regulátor vymění za nový. 

Samozřejmě tento regulátor se nachází na více zařízeních finální montážní linky. Je nutné 

stanovit, na kterých zařízeních je jaký typ regulátoru a postupně se snažit nahradit všechny. 

A ve větším počtu bude úspora nákladu mnohonásobně větší.  

 

 

Obrázek 17 – Regulátor tlaku MS9 [15] 
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Komplexní vyřešení problému s montáží palivových nádrží je výměna celého zařízení. 

Ideálním řešením je zařízení, které se není zavěšené, ale pohybuje se po podlaze. Dokonce 

se v jiných obdobných automobilkách zařízení používá, ale obnáší celkem složité úpravy 

na lince. Stávající zařízení se musí demontovat. Dále se musí vytvořit základna pro nové 

zařízení. Do betonu se musí pomocí chemických kotev zajistit pevná a hlavně rovná 

základna, která drží základ stroje. Dalším problémem je vyvýšená podlaha v místě montáže 

nádrží. Muselo by dojít k jejímu úplnému vyrovnání a tím vzniku schodu, který by 

narušoval okolní prostředí. Po dodržení těchto kroků by zařízení bylo umístěno k základně, 

přivedeny tlakové hadice. Samotná montáž by byla jednodušší pro obsluhu, zároveň i pro 

údržbu. Není zde potřeba složitého zavěšení, které se musí udržovat a vznikají v něm 

neustálé vůle. Komplexně by se změnil systém kontroly a údržby. 

 

 

3.1.6 Ukázka aplikace systému CAS na konkrétním příkladu 

Pro ukázku jak postupně zavádět systém CAS do podnikového systému, jsem zvolil 

součást pojezdového pásu, kterým se dopravují palivové nádrže k přístroji na montáž. 

Jedná se o součást, která je již zavedena v tomto systému a to střídavý elektromotor 

s kotvou nakrátko o výkonu 1,1kW. Na tomto příkladu předvedu, jak se dá velice efektivně 

využít systém CAS. Navíc zde dochází k poruchám motoru, protože se údržba moc 

nezabývá vibracemi a opotřebením motoru. Po jeho selhání se většinou mění za nový 

motor. 

V systému CAS jsou motory rozděleny do skupin podle typu motoru. Patří zde motory 

střídavé, stejnosměrné, synchronní, indukční atd. Pro všechny skupiny jsou vyřešeny 

opravy a údržba v provozních podmínkách. Systém je dále neustále doplňován o další typy 

motorů. Podnik v případě rozšiřování tohoto systému do praxe, už dále může doplňovat  

o další typy podle toho, jaké motory se v podniku nacházejí.  

Elektromotory s kotvou nakrátko jsou nízkonapěťové a vysokonapěťové. Rozdělují  

se podle následující tabulky. 
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Tabulka 2 – Rozdělení elektromotorů s kotvou nakrátko 

Skupina pracnosti Činitel trvání 

 

1 Do 3kW 

2 nad 3 do 30kW 

3 nad 30 do 100kW 

4 nad 100 do 200kW 

5 nad 200 do 400kW 

6 nad 400 do 500kW 

7 nad 0,5 do 1MW 

 

Po otevření systému CAS zvolí zaměstnanec údržby v hlavní nabídce elektrické točivé 

stroje. Po zobrazení tabulky, která je znázorněná na obrázku vybere přesně typ motoru, 

který bude potřebovat. V mém případě zvolí elektromotor s kotvou nakrátko do 3kW. 

 

 

Obrázek 18 – Rozdělení elektromotorů v systému CAS 
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V dalším okně se zaměstnanci zobrazí, jaké operace údržby se provádějí na daném 

typu motoru. Po kliknutí na položku jednotlivých záznamů se zobrazí podrobnější operace, 

které souvisí s danou činností. Zobrazí se zároveň čas, který je potřeba pro jednotlivé 

operace. V případě, že se na motoru v podniku prováděla jiná oprava, je potřeba ji  

do systému doplnit a podrobněji rozepsat. Stanovení času této operace má velký význam 

pro plánování údržby elektromotoru. Další výhodou je propojení s grafickým třídícím 

systémem. Pokud je založen elektromotor v tomto systému, může si zaměstnanec zobrazit 

výkresy motoru, případně jeho rozpad na jednotlivé součásti (ložiska, těsnění apod.) 

 

 

Obrázek 19 – Upřesnění operací CAS 

 

Pro každou operaci existuje v systému upřesnění. Pro uvedený střídavý motor s kotvou 

nakrátko je pro každou operaci uvedená specifikace. Pro názornou ukázku uvedu několik 

bodů, které jsou v CAS rozepsány podrobně.  
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Seznam činností (viz Obrázek 19): 

1. Čištění – ofoukání vzduchem, hadrem. 

2. Kontrola – vizuální kontrola mazání, přívodů, poškození a úplnosti mechanických částí, 

ochrany před nebezpečným dotykem, chvění, závěsného oka. 

3. Měření el. veličin – izolačního stavu, vinutí proti kostře, odporů. 

4. Měření mechanických veličin – opotřebení ložiska, chvění, nevyváženosti, vyosení. 

5. Šrouby elektromotoru – výměna – základových u motoru, dotažení matic  

ve svorkovnici, spojení. 

 

Tímto způsobem je v současné době rozepsáno v systému 27. bodů pro údržbu  

a opravu elektromotoru do 3kW. V systému se otevře po otevření daného bodu podrobnější 

rozepsání. Např. u 5. bodu je zapsáno, jak dlouho trvá utažení všech základových šroubů  

u motoru. Pokud je uložen i výkres elektromotoru, může se údržba podívat, jak jsou šrouby 

rozmístěny, případně jaké šrouby jsou použity. Ušetří pak čas hledáním klíče na jejich 

utažení, protože bude dopředu vědět, jaký klíč bude potřebovat. 

 

 

Obrázek 20 – Časová náročnost jednotlivých činností na elektromotoru [16] 
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4 Návrh metodiky realizace systému CAS 
 

Systém CAS by mohl sloužit jako základ pro zavádění TPM do praxe. Systém CAS 

obsahuje konstrukční celky, pro které již jsou zpracovány postupy pro jednotlivé 

údržbářské zásahy. Na předcházejících ukázkách (výměna ložiska, inspekce elektromotoru 

aj.) je znázorněno jednoduché využití systému CAS pro plánování údržbářských zásahů. 

Jedná se především o provádění pro – aktivních údržbářských zásahů, které jsou 

podmínkou pro zavedení TPM. Systém CAS společně s grafickým třídícím systémem, 

který obsahuje výkresy, náčrty, dokumentace jednotlivých zařízení a jeho součástí, 

umožňuje rychlou a dokonalou přípravu pro jednotlivé údržbářské zásahy.  

Každý údržbářský zásah (inspekční prohlídka, výměna konkrétní součásti, případně 

celého konstrukčního celku) vyžaduje připravenost jak z hlediska náhradních dílů, tak  

i standardizovaných postupů včetně zajištění nástrojů, nářadí a přípravků potřebných pro 

jeho provedení. 

Metodika realizace systému CAS by mohla být v podniku prováděná podle 

následujícího postupu. V systému CAS jsou zpracované standardy pro různé součásti 

a konstrukční celky, které se vyskytují na různých výrobních zařízeních ve výrobních  

a jiných podnicích. Při realizaci systému by měl být zachován následující postup.  

Do systému CAS, který bude implementován v údržbě podniku, budou zařazeny 

konstrukční celky, které jsou shodné s konstrukčními celky, pro které jsou zpracovány 

univerzální standardizované postupy v obecném systému CAS. U konstrukčních celků, 

které jsou nové nebo drobně konstrukčně odlišné, je možné jednoduchým postupem 

zpracovat standardy. 

 

Obrázek 21 – Schéma postupu zavádění  
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Dalším krokem zavádění progresivního systému údržby TIM bude roztřídění 

výkresové dokumentace, náčrtů, náhradních dílů, včetně ČSN součástí jako jsou ložiska, 

šrouby, podložky a další, které souvisí s údržbou a jejich zavedení do digitální podoby 

systému GTS. Výkresy, které jsou k zařízení dodávány již v digitální podobě (např. 

v programu AutoCad, ProEngineer apod.) se do systému jen uloží a přiřadí k danému 

stroji. Daný stroj nebo zařízení se lokalizuje v grafickém třídícím systému. Dokumentace 

v papírové podobě se musí naskenovat nebo překreslit a vložit do grafického třídícího 

systému tak, aby bylo možno jednoduchým způsobem připravit potřebný náhradní díl nebo 

konstrukční celek pro vybraný údržbářský zásah. 

Důležitým krokem v úspěšném zavádění tohoto systému je neustále doplňování 

skutečných informací pracovníků údržby. Z těchto informací, které zahrnují časovou 

náročnost výměny a opravy jednotlivých dílů, použité nářadí, prostředky, počty pracovníků 

se pak budou vytvářet DTP. Detailní technologický postup, jak je vidět již dříve v mém 

zpracování u jednotlivých dílů zařízení na montáž palivových nádrží, je podrobné 

rozepsání toho, co musí zaměstnanec údržby dodržet, jaké náhradní díly bude potřebovat  

a podrobněji pak za jakou dobu provedl opravu. 

Následující schéma znázorňuje propojení datové základny systému CAS, grafického 

třídícího systému, spolu se sběrem skutečných informací. Diagnostické metody pomáhají 

doplňovat datovou základnu CAS. Dokumenty se tvoří pomocí software (Excel, Word, 

Solid Edge).  

 

Obrázek 22 – Schéma řízení údržby [17] 
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5 Celkové zhodnocení řešení 
 

V moderní době je pro každý podnik důležité, aby snižoval náklady na výrobu  

na minimum. Snižování nákladů znamená pro podnik možnost snížit ceny a tím být 

konkurence schopnější. Jedním ze způsobu snižování nákladů je TPM. Může se na první 

pohled zdát, že úspory v údržbě jsou nepatrné. V podniku HMMC je zaveden systém 

údržby po poruše. To znamená, že zařízení se opravuje až když je viditelně poškozené 

nebo dojde k poruše či havárii. V tomto případě jsou náklady na opravy mnohem vyšší. Je 

proto dobré poruchám i haváriím předcházet nebo je eliminovat. To je možné při zavádění 

TPM do průmyslové praxe. 

V diplomové práci popisuji co to je standardizace údržby a jak se dá v podniku využít. 

V případě použití standardu ve výrobě je možné docílit přesně plánované údržby, zajistit 

dostatečný počet pracovníků, mít včas připravené přesné náhradní díly, které je potřeba 

objednat nebo vyrobit, vědět jak dlouho bude údržba stroje nebo jeho oprava trvat. 

Všechny tyto prvky pomáhají údržbu plánovat a hlavně předejít zbytečným prostojům. 

Tyto prostoje pro takový podnik jako je HMMC. znamenají velké ztráty.  

Další části mé práce je ukázka použití systému CAS, ve kterém jsou standardy 

uloženy. Pro tento typ podniku může být zavedení systému velkým přínosem, protože 

plánování oprav u sériové výroby je velice důležité, protože pomáhá předcházet poruchám. 

U mého zadaného zařízení na montáž palivových nádrží jsem rozepsal detailní 

technologický postup pro některé jeho části, naplánoval jsem preventivní údržby. 

V případě použití systému CAS spolu s grafickým třídím systémem, mohou být postupy 

vloženy do systému CAS, jim přiřazeny příslušné výkresy a případně doplněny o další 

informace. 

Zároveň jsem navrhl konstrukční úpravy na zařízení, které by alespoň pomohly 

k plynulejšímu průběhu montáže na finální lince. Jedno z řešení je nahrazení celého 

zařízení za jiné, konstrukčně dle mého názoru lépe vyřešené. Ovšem tato změna znamená 

poměrně nákladnou přestavbu. Záleží na vedení podniku, jestli řešení bude zvažovat. 

Metodické zavádění systému CAS jsem popsal ve 4. bodu. Snažil jsem se popsat, 

jakým způsobem by se mělo postupovat při zavádění systému CAS. Postup zpočátku se 

může zdát poměrně složitý, zvláště ve fázi určení stejných zařízení, setřídění a přiřazení 

veškeré dokumentace. Ale po zvládnutí počátečních problémů, by se stala údržba velice 
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přehledná pomocí grafického třídícího systému. Toto rozdělení by využila nejen údržba, 

ale kdokoli ve společnosti by mohl jednoduše najít zařízení, které potřebuje. 

Celkově bych zhodnotil systém GTS a CAS jako velice přínosný. Je neustále potřeba 

vylepšovat vedení společnosti a snižovat náklady. Nejmodernější společnosti se na tyto 

opatření snaží zaměřovat, protože konkurence se neustále zvyšuje. Konkrétní informace 

pro ekonomické vyhodnocení diplomové práce nebyly předány, ale obecně je možné 

přínos zhodnotit následovně. Každá minuta prostoje představuje výrobu jednoho 

automobilu v hodnotě od 200 000 až do 650 000Kč. Jen po dobu zpracování mé práce 

došlo k několika odstávkám montážní linky, jedna z odstávek byla dlouhá dokonce celé  

2 hodiny. 
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