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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

VALIŠ, J. Metodika zavedení systému údržby TPM. Ostrava: Katedra výrobních strojů a 

konstruování, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 56 s. Bakalářská 

práce, vedoucí Helebrant, F. 

 

   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku týkající se návrhu metodiky 

zavedení údržby TPM. Úvod jsem věnoval údržbě všeobecně, jak ji zná každý. První částí se 

zaměřím především na údržbu, na její rozdělení a stručný popis jednotlivých systémů, které se 

v údržbě používají. V následující části je obecně popsána výhoda zavedení TPM a některé její 

kroky, vedoucí ke správnému využití tohoto systému údržby. V poslední části už je 

problematika směřována přímo na konkrétní stroj, na popis a údržbu jeho jednotlivých částí a 

na návrh zavedení systému údržby TPM tohoto stroje.  

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

VALIŠ, J. The Methods of Introducing the TPM  Maintenance System. Ostrava: Department 

of Production Machines and Design, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2009, 56 p. The bachelor thesis, head Helebrant, F. 
 

          This bachelor thesis focuses on implementation of TPM maintenance system. The 

introduction of my thesis is devoted to maintenance in general, as commonly known. In the 

first part, I describe maintenance, its distinction and the systems currently being used. The 

following part characterizes the advantage of TPM implementation and some of the steps 

leading to successful utilization of this maintenance system. In the last part, the attention is 

paid on a specific machine, on description of maintenance of its individual parts and on 

implementation of TPM maintenance system on this particular machine. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK: 

Zkratka:  Význam: 

TPM   Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) 

TQM                           Totální péče o jakost 

PPO                             Plánované preventivní opravy 

DIPP                           Diferencovaná proporcionální péče
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1. Úvod 

      Člověk si už od prvopočátku chce svou práci zjednodušovat. Avšak k tomu bylo 

zapotřebí nejrůznějších pomůcek, nástrojů a především technik. Postupem času se souhrn 

těchto praktik vyvíjel od těch nejjednodušších až po složitější strojní zařízení. V tomto 

průběhu změn tedy člověk usiloval především o to, aby si práci zjednodušil a především aby 

zlepšil kvalitu a kvantitu výsledné produkce a měl co největší zisk. Ale bohužel s tímto cílem 

byly spojeny také ty záporné části problémů. Nic není „nesmrtelné“ a tudíž vznikaly i 

problému týkající se technického stavu, které daný objekt v tom lepším případě omezují ve 

své činnosti a v tom horším případě ho mohou vyřadit z provozu. Proto bylo nezbytně nutné 

přistoupit k činnosti zvanou údržba.   

             V dnešní době už je údržba nutností každého podniku. Čím dál více je na ni kladen důraz 

a tudíž lze řešit danou problematiku efektivněji a na správných místech. Každý si asi udělá 

závěr sám, když bych porovnal nároky na údržbu u dvou strojů, z nichž jeden je používán 

příležitostně a druhý má trvalý provoz bez zastavení a poruchou v provozu je zastavena celá 

výroba i kupříkladu na několik dní. 

       Kvalitu, spolehlivost a vhodně zvolenou údržbu si nelze v dnešní době představit bez 

správného použití technické diagnostiky, která je nezbytnou součástí této údržby. Díky jejímu 

používání se samotná údržba dostává na úroveň, kterou můžeme označit za odlišnou od 

klasického systému údržby. 

        Na dalších stránkách se Vám budu snažit přiblížit a seznámit Vás s jednotlivými systémy 

údržby, kdy správně a kde přesně který systém zvolit a hlavně se zaměřit na oblast TPM, což 

je v dnešní době moderní a rozšířený druh zavádění údržby. Nebude také chybět návrh 

zavedení TPM na předem určeném stroji. 
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2. Údržba: 

       Cílem každé údržby je udržovat výrobní zařízení v technicky dobrém a 

provozuschopném stavu při vynaložení optimálních nákladů, což v praxi by mělo u výrobního 

managementu vést k zájmu zefektivnit vytvoření výrobní základny – údržbu a obnovu 

výrobního zařízení. Tento základní pohled znamená přeměnu vhodné údržby do nových 

podmínek, které by umožnily dosahovat přijatelnou nákladovost a vysokou produktivitu 

práce.   

        Ovšem splnit tento cíl je velmi obtížné, protože údržba jako taková patří sice 

k základním procesům každé výroby, ale je to proces velmi rozporný. Z jedné strany 

spotřebovává finanční prostředky, pracovní sílu a techniku, snižuje časový fond apod. a ze 

strany druhé odstraňuje následky opotřebení, tzn., prodlužuje životnost, zvyšuje spolehlivost, 

souhrnně tedy řečeno přináší nesporný užitek.  Mezi těmito dvěma základními hledisky 

údržby je pak nutné hledat optimální řešení, neboť údržba je díky svým vysokým nákladům 

oblastí, kde lze dosáhnout významného snížení nákladů výroby. 

         Dosažení úspěchu je tedy závislé na tom, jaký je zvolen přístup k údržbě. Jeho základní 

podstata je taková, že při změně výrobních prostředků, jakožto i prostředí, musí dojít také ke 

změně vhodné údržby. Údržba by měla tedy zahrnout všechny zaměstnance od funkce 

ředitele, až po funkci pracovníka v provozu. Tento systém potom obsahuje nejen nástroje 

činností, ale i formy zpracování, strategii, ekonomiku, atd. Jak každý ví, údržba jako taková 

bude existovat na věky. Svou podstatu bude mít vždy při požadování provozuschopnosti, 

akorát bude mít vždy jinou úlohu, která bude odpovídat daným podmínkám. V poslední době 

úloha údržby čím dál více narůstá a to díky ekonomickým tlakům a především kvůli snižování 

nákladovosti výroby a zvyšování produktivity. 

       Mohu říci, že co odborná literatura, to jiná definice pojmu „údržba“. Důkazem je příklad 

různých definic pojmu „údržba“. Jednou z nich je např. definice od doc. Dr. Ing. Pavla 

Němečka, a zní: „Údržba je souhrn veškerých činností vykonávaných pro udržení objektu 

v provozuschopném stavu nebo jeho navrácení do provozuschopného stavu“[2]. Další příklad 

definice je od doc. Ing. Františka Helebranta, CSc. a definoval ji takto: „Údržba je kombinace 

všech technických, administrativních a manažerských činností během životního cyklu objektu 

zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat 

požadovanou funkci“[1]. Těchto definic bych zde mohl vypsat celou řadu, ale pro svou 

potřebu a vysvětlení bych si dovolil ji definovat takto: „Údržba je činnost s cílem udržet 

výrobní zařízení v provozuschopném stavu pomocí prostředků, které napomáhají odstraňovat 
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opotřebení v důsledku provozu tohoto zařízení, sním souvisejících provozních vlivů a 

předcházet tvorbě poruch“. 

 

2.1. Členění údržby z různých hledisek: 

        Údržba jako systém tedy představuje soubor prvků majících charakter organizační, 

hmotný, finanční a jiná data, podle kterých je možno za daných podmínek provádět údržbu 

tak, aby byla včasná, ekonomická a spolehlivá. Dále je tedy možno uvést, že systém údržby se 

dá členit dle následujících hledisek [3]: 

• Vnitřní členění z hlediska obsahu 

- udržování (autonomní údržba) – čištění, ošetřování, základní mazání apod. 

snižuje rychlost opotřebení 

- opravy – opatření k opětnému vytvoření požadovaného stavu – odstraňují 

následky opotřebení 

- kontrolně inspekční a revizní činnost (technická diagnostika, odborné 

prohlídky, revize vyhrazených technických zařízení) – zjišťuje stav opotřebení 

 
• Z hlediska forem zabezpečení 

- údržba ve vlastní režii – společnost si vytváří odpovídající opravárenskou 

základnu 

- dodavatelský způsob – externě (outsourcovaná) prováděná údržba 

- servisní služba – se základními okruhy – služby metodicko-informačního 

charakteru, technická pomoc, inspekční opravárenské a diagnostické služby. 

• Z časového hlediska 

- preventivní údržba (plánovaná údržba) – předchází škodám z titulu havárie a 

výpadku výroby 

- korektivní údržba (neplánovaná údržba) – někdy mimořádná, opětovné 

vytváření požadovaného stavu po poruše, havárii apod. 

• Z hlediska organizace údržby 

- decentralizovaná údržba – zajišťují pracovníci organizačně začlenění do 

výroby 

- centralizovaná údržba – pracovníci údržby jsou soustředěni do jednoho centra 

- kombinovaná údržba – udržování provádí pracovníci výroby, opravy a 

inspekci pracovníci centrální údržby. 
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2.2. Teorie systémů údržby: 

         Heslovitě uvede z čeho je nutné v nejjednodušší podobě při údržbě jako takové 

v obecném tvaru vycházet [3]: 

� požadavky na provoz 

- nejvyšší možný čas provozu, 

- minimální čas na údržbu,  

- vysoká bezpečnost a ekologičnost provozu, 

- nízká energetická náročnost,  

- velmi klidný chod,  

- nízká náročnost na investice,  

- minimální stavební prostor 

 

� zásady provozu a údržby 

- navrhování nasazení vhodných strojů pro dané provozní podmínky,  

- dodržování zásad předepsané technologie práce,  

- zajištění kvalifikované obsluhy,  

- zajištění provozuschopnosti strojů, nejen za provozu, ale i mimo 

provoz,  

- zajištění zásad správné údržby,  

- zlepšení schopnosti údržby 

 
• čímž zajistíme danou provozní spolehlivost, která nám následně 

ovlivňuje: 

- schopnost trvale pracovat v mezích přípustné tolerance požadovaných 

technických parametrů,  

- zachování opravitelnosti, tj. možnosti odstranění poruch,  

- schopnost vydržet krátkodobé přetížení, tj. odolnost,  

- schopnost pracovat určitou dobu i se sníženými parametry, tj. 

životaschopnost,  

- nenáročnost údržby a jejího rozsahu 
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• za pomoci těchto nejzákladnějších prostředků: 

- důsledné dodržování zásad správné a optimální údržby a jejich 

optimální rozložení,  

- nasazení metod technické diagnostiky do kontrolně inspekční a 

revizní činnosti strojů a zařízení za účelem zvýšení jistoty a 

objektivizace rozhodnutí a tím zvýšení prevence údržby,  

- periodické výměny, tzv. kritických uzlů (prvků) na základě sledování 

jejich provozní spolehlivosti s podporou nasazení metod technické 

diagnostiky,  

- řešení otázek tribologie a tribotechniky nasazených strojů a zařízení. 

 
2.3. Základní systémy údržby a jejich charakter: 

        Tím jak je údržba využívána v různých průmyslových oborech, které mají každý 

nějakou svou specifikaci a nelze ji aplikovat na všechny problémy stejně, je dělena do „tří“ 

nejzákladnějších vývojových etap (někdy zvaných také generací). Samozřejmě je toto dělení 

opravdu jen to základní a my si ji zde rozdělíme o něco podrobněji. Základní rozdělení údržby 

je tedy: 

1. Systém údržby po poruše 

2. Systém údržby plánovaných preventivních oprav 

3. Systém údržby prediktivní a proaktivní 

Podrobnější dělení si uvedeme u každé z těchto tří etap jednotlivě. 

 

2.3.1. Systém údržby po poruše: 

        Nic se nediagnostikuje a poruchy se prostě odstraňují poté, co nastanou. Výhodou (byť 

obvykle draze zaplacenou) jsou nulové paušální náklady na údržbu, nevýhodou značné 

náklady na provedení opravy a většinou i značné ztráty ve výrobě (výpadek výroby je 

nepředvídatelný, neboť okamžik poruchy ani doba trvání odstávky zařízení nejsou předem 

známy). Tento typ údržby je naprosto nevhodný a znemožňuje jakékoliv zavedení 

systémového řešení údržby. Lze ho využít pouze u absolutně nedůležitých zařízení, která 

nenaruší svým výpadkem výrobní proces. Velkým nebezpečím je i možnost havárií s 

dopadem na bezpečnost. Poznamenejme, že v současnosti se takto ke svým výrobním 

prostředkům chová snad jen minoritní část podniků [6].  
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Pro shrnutí můžeme tedy uvést: 

• Jedná se opravy po poruše s pouhým následným odstraněním 

• Neexistuje a je nemožný plánovitý a systémový přístup 

• Forma inspekce je postavena na zkušenostech obsluhy 

              
                              Obr. 1 Schéma systému údržby po poruše [7] 
 

 

2.3.2. Systém plánovaných preventivních oprav (PPO): 

 
        Zde již probíhají plánované prohlídky, testy a popř. výměny zařízení (plánované s 

pevnou periodou počínaje okamžikem instalace anebo podle skutečného využití, např. počtu 

tzv. motohodin apod.). Pokud je takový plán dobře sestaven, tj. bere-li ohled na reálné 

průměrné doby života komponent, takovýto způsob údržby celkem spolehlivě předchází 

poruchám a eliminuje hlavní nevýhody předchozí varianty – výpadky ve výrobě a ohrožení 

bezpečnosti. Nicméně z hlediska ekonomické efektivity jsou zde rezervy, neboť díly se 

nevyměňují na základě jejich skutečného stavu, ale podle plánu, a mohou být tedy 

„vyhazovány“ ještě funkční komponenty. Výpadky výroby jsou zde ovšem také – 

periodické, kratší a plánované – a navíc nově přibývají náklady na vykonávání údržby 

(zpravidla však nižší než v předchozím případě). Jde o variantu v současné době 
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pravděpodobně nejpoužívanější. Tento systém údržby bývá v různých odvětvích označován 

i jako [3]: 

• Systém údržby podle časových plánů 

• Systém po preventivní prohlídce 

• Systém standardních periodických oprav 

• Systém preventivních periodických oprav 

 

Pro shrnutí můžeme tedy uvést: 

- systém oprav a inspekce je postaven na pravidelných časových cyklech bez ohledu 

na skutečný technický stav  

- existuje evidence o provozu a provozních podmínkách  

- už existuje forma řízení údržby a sledování její ekonomičnosti 

 

 

 

                 

                               Obr. 2 Schéma systému preventivní údržby [7] 
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2.3.3. Systém diferencované proporcionální péče (DIPP): 

        Žádný stroj ani zařízení nejsou homogenní, ale každý má svou funkci a jiné vlastnosti, 

jinou životnost, jiné provozní zatížení, jiné časové využití, apod., což vedlo k tomu, že je u 

každého vhodný jiný přístup k provádění údržby.   

Takže se stanovuje: 

- stupeň složitosti strojů  

- stupeň technické úrovně 

- technický stav na základě zjevných znaků opotřebení 

- úroveň opravitelnosti (rozsah, náročnost a možnosti údržby), 

 tzn. plánování a stanovení vhodných postupů údržby tedy probíhá na určitém základě 

všeobecně známých faktorů (diferenciace, preventivnosti, plánovitosti, komplexnosti, 

proporcionality, interaktivnosti), v zahraniční literatuře bývá také označována jako: 

• Produktivní údržba (což je pravdivé z pohledu dané doby, ne z dnešního pohledu na 

problém). 

            Pro shrnutí můžeme tedy uvést:  

- řízení údržby na podkladě nákladů a poruchovosti 

- existuje zpětná vazba mezi provozem a konstrukcí 

- v zahraničí označována jako produktivní 

 
2.3.4. Systém diagnostické údržby: 

          Tento systém údržby je první, který pomocí objektivních metod technické diagnostiky 

určuje skutečný technický stav a není založen pouze na subjektivním dojmu. Stroje a zařízení 

jsou odstavovány pouze tehdy, když došlo k dosažení mezní fáze opotřebení, nebo když 

překročily meze přípustné tolerance. Pomocí metod technické diagnostiky můžeme detekovat 

poruchu, určit místo možného defektu a specifikovat jeho druh. Diagnostická měření jsou 

prováděna v pravidelných časových intervalech a to buď na objednávku, nebo monitorováním 

[3].  

        Tento systém údržby je tedy postavený na údržbě strojů a zařízení podle jejich 

skutečného technického stavu, který je zjišťován metodami technické diagnostiky. Často se 

setkáme s označením odvozeným od mezního stavu měřeného diagnostického parametru tzv. 

mezní údržba. 
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Pro shrnutí je tedy možno uvést: 

- nová generace údržby vycházející ze skutečného technického stavu 

objektivizovaného použitím metod technické diagnostiky 

- často označována jako mezní údržba 

 

2.3.5. Systém prognostické údržby: 

 
          Tento systém údržby je pokračováním předešlého, u kterého naměřené hodnoty 

neslouží pouze pro určení jeho momentálního stavu, ale také především prognóza pro určení 

zbytkového stavu životnosti objektu nebo jinými slovy čas do další nutné opravy. U tohoto 

systému je vyžadována přesná měřící technika (oblast technické diagnostiky), která je využita 

k prognóze technického stavu udržovaného objektu. Tento systém údržby zdokonaluje řízení 

údržby jako takové, snaží se sjednotit odstávky technologické s odstávkami pro údržbu a 

především předcházet haváriím a jejich důsledkům [3].    

Bývá také často označován jako: 

• Systém údržby podle skutečného stavu  

Do shrnutí můžeme tedy uvést: 

- prognóza zbytkové životnosti je zjišťována pomocí diagnostických metod a 

diagnostických parametrů 

- objektivizována kontrolně inspekční činnost metodami technické diagnostiky  

- umožňuje řízení údržby v souladu s požadavky výroby 

- umožňuje předcházení haváriím 

-  

2.3.6. Systém automatizované údržby: 

         Tím jak je údržba jako celek složitá, jak jsou na ni vysoké požadavky a co nejnižší 

náklady, stává se hranicí lidských možností. Z těchto důvodů se dá mluvit o vytvoření tzv. 

podsystému řízení údržby a to v reálném čase. 

         O tomto systému častěji slyšíme jako o informačním systému pro řízení údržby. Jak už 

je slyšet z názvu tohoto systému, je zřejmé, že řízení údržby v této oblasti není možné bez 

použití výpočetní techniky, a můžeme ho najít v některých literaturách pod označením – 

Informační systém k řízení údržby v reálném čase.  
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Ve stručném shrnutí je možno uvést: 

- komplexnost při řízení údržby s využitím výpočetní techniky (tzv. 

computerizace údržby),  

- řízení údržby v reálném čase 

 
2.3.7. Systém totálně produktivní údržby (TPM): 

         TPM (Total Productive Maintenance) je anglická zkratka pro produktivní provozování 

neboli údržba strojů a zařízení a má svůj původ v Japonsku (obdoba TQM – totální péče o 

jakost). 

 

        Základní rozvržení TPM je postaveno na těchto principech [3]: 

• Co největší celková účinnost a výkonnost zařízení snižováním tzv. šesti velkých ztrát 

(poruchy, chod naprázdno, zmetky, seřizování, snížená výtěžnost, ztráty najížděním), 

• Zlepšení následného rozvržení údržby,  

• Rozvíjení autonomní údržby výrobními pracovníky, 

• Zvyšování dovednosti a znalosti prostřednictvím týmové práce a motivace pracovníků,  

• Nepřetržité zlepšování zařízení (organizačně apod.). 

 

         Porucha nastává velmi často pouze proto, že není odstraněna základní příčina problému 

z toho důvodu, aby nebyl přerušen provoz výroby nebo jeho omezení. Proto jsou za stroj 

zodpovědní všichni a my sami si tedy určujeme jak stroj co nejlépe provozovat a udržovat. 

Můžeme tedy říci, že úkolem TPM je zlepšit výkonnost zařízení a především výroby 

v odpovídajícím prostředí jako je např. čistota, úhlednost atd. Tudíž lze tedy v literaturách 

nalézt, že TPM se snaží co nejvíce eliminovat tyto prvky:  

- nulový počet poruch 

- nulový počet nedostatků 

- nulový počet nehod 

- nulové množství prachu a špíny 

 

         Pro shrnutí můžeme tedy říci, že TPM je nástrojem umožňujícím zlepšovat technický 

stav daného zařízení a zvýšit co nejvíce efektivitu a kvalitu výroby. Tento systém považuje 

výrobu a údržbu jako jeden celek a zahrnuje i netypickou investici, investici ke zlepšení 
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znalostí pracovníka a také investici na organizační systémy. „TPM je tedy soubor aktivit, 

které pomáhají udržet správný chod zařízení v optimálních podmínkách nebo zavést takový 

systém údržby, aby bylo těchto podmínek dosaženo“ [3].  

 

        Do této generace údržby můžeme zařadit údržbu označovanou také jako: 

•      Údržba prediktivní – zásah je proveden až těsně před předpokládanou poruchou – 

ne dříve a ne později. Je-li to možné, lze naopak upravit výrobní proces tak, aby se 

prodloužila doba života některé kritické komponenty, ale zároveň aby se předešlo 

nečekané havárii. To obojí vede k maximalizaci doby do údržbového zásahu. Zdá se 

tedy, že jsou odstraněny nebo alespoň redukovány všechny nedostatky předchozích 

variant – k poruchám by nemělo docházet, výpadky výroby jsou zkráceny jen na dobu 

výměny či opravy a lze je s velkou přesností plánovat, náklady na opravy a testy jsou 

menší (existují trvalé záznamy stavu zařízení a opravuje se jen jeho nejmenší nutná 

část) [6].  

      Systém prediktivní údržby je vhodné zavést v případě, kdy: 

- nelze na základě analýzy procesu výroby aplikovat nižší formy 

(zařízení je drahé, unikátní nebo významné pro proces výroby), 

- neplánovaná delší odstávka může způsobit závažné organizační a 

ekonomické problémy ve firmě, 

- je nutné maximálně využít životnosti součástí (vysoká cena, 

problematická dostupnost, složitá demontáž a montáž), 

- je nutné po co nejdelší dobu udržet stroj pod kontrolou se 

stálými parametry (z hlediska způsobilosti procesu a dalších 

ukazatelů),  

- jsou vlastnosti stroje citlivé na vzájemnou polohu, kvalitu montáže a 

rozdíly ve stavu opotřebení jednotlivých součástí, 

- velké množství objektů údržby neumožňuje (především 

z organizačních důvodů) nižší formy údržby. 
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                                  Obr. 3 Schéma systému prediktivní údržby [7] 

• Proaktivní údržba 

- soustřeďuje se hlavně na příčiny a ne na příznaky opotřebení,  

- je prostředkem pro dosažení úspor, zvýšení účinnosti a výkonnosti, které nelze 

dosáhnout běžnými metodami údržby,  

- špína a nečistoty jsou hlavní příčinou řady poruch zařízení,  

- prvním základním krokem této údržby je především kontrola znečištění 

mazacích a hydraulických kapalin atd.  

      Závěrem tohoto systému můžeme tedy uvést, že strategie a koncepce údržby je definovaná 

v dnešních podmínkách takto [3]: 

CÍL: je potřeba mít skutečný objektivní obraz údržby daného zařízení a snaží se zlepšit 

celkovou efektivitu v dopadu na produktivitu zařízení a řeší problémy údržby strojů.  

FILOZOFIE A STRATEGIE: se zabývá problémem údržby zařízení celého podniku, který 

pomocí souboru aktivit vedoucích k provozování strojů a zařízení za optimálních podmínek 

při změně pracovního systému tyto podmínky zajišťuje.  
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To zahrnuje: 

- maximálně zefektivnit výrobní zařízení,  

- celopodnikový systém údržby postavený na preventivním, produktivním a 

proaktivním zlepšování technického stavu strojů a zařízení,  

- údržba musí být po celou dobu technického života zajištěna,  

- údržba v podniku zahrnuje každého jednotlivce,  

- údržba vyžaduje podporu a aktivitu i těch co se zařízeními pracují a 

sounáležitost se zařízením. 

PŘEDSTAVA neboli KONCEPCE: je založena na základních pilířích systému údržby TPM 

(obr. č. 4) a je řešitelná pomocí těchto základních nástrojů: 

  

- změna postojů pracovníka,  

- zvyšování kvalifikace a dovedností pracovníků z hlediska údržby strojů a 

zařízení,  

- měření a zvyšování efektivnosti každého zařízení ve spojitosti se zlepšováním 

procesů,  

- naplnění plánovitého přístupu k údržbě ve střediscích údržby,  

- aktivita pracovníků se zařízeními formou autonomní (samostatné) údržby, tím 

pádem se podílí na údržbě a stávají se aktivními partnery údržby,  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

              Obr. 4 Základní pilíře systému údržby TPM. CEZ (celková účinnost zařízení) [3] 

Údržba musí splňovat podmínku 3P! 

         PREVENTIVNOST – PRODUKTIVNOST – PROAKTIVNOST 
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2.4. Kontrolně inspekční a revizní činnost v údržbě: 

        Cílem každé kontrolně inspekční a revizní činnosti je zjistit technický stav daného 

objektu. Kontrolně inspekční činnost můžeme ještě rozdělit do dvou skupin a to subjektivní a 

objektivní [3]. 

• Prohlídky subjektivní jsou prováděné obsluhou a techniky: 

- Směnové: při předávání směny si každý jednotlivec zkontroluje své 

pracoviště a udělá zápis do provozní knihy, 

- Týdenní: provádí vrchní vedoucí objektu, případně řemeslníci a svůj 

výsledek předají ústně mechanikovi stroje, 

- Odborné prohlídky: provádí technik (provozní technik – mechanik, 

revizní technik) v určitém časovém intervalu. 

Tyto prohlídky jsou prováděny především vizuálně. 

 
• Prohlídky objektivní jsou prováděné objektivními metodami (metody technické 

diagnostiky) a to tak, že jsou monitorovány v provozu cyklickém (periodickém) nebo 

jsou formou objednávky. Jsou prováděny: 

- Metodami nedestruktivní diagnostiky:  

a) cyklicky – 1) měsíčně 

                        2) půlročně 

                        3) před plánovanou opravou 

                        4) monitorováním provozu 

b) na objednávku mechanika úseku – po opravě, při podezření po 

vizuální kontrole, atd. 

c) podle platných předpisů – např. metodami nedestruktivní tech. 

diagnostiky – trhliny, svary, hřídele, osy, ultrazvuk, apod. 

- Servisně provozní měření, což by se dalo říci, že je nastavení či 

seřízení. 

V praxi se potom tedy jedná o tyto metody technické diagnostiky: 

- Metody  technické  bezdemontážní  diagnostiky  (vibrodiagnostika, 

tribodiagnostika,  termodiagnostika,  akustická  diagnostika,  atd.) 
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- Metody nedestruktivní technické diagnostiky (prozařování – rentgen, elastické 

kmity – ultrazvuk, elektromagnetické induktivní tloušťkoměry, atd.) 

- Tenzometrické metody pro provozní měření (tahový a tlakový dynamometr, 

atd.) 

       Kontrolně inspekční činnost je u odborných prohlídek prováděna v určitých intervalech, 

které jsou dány vyhláškou. Při použití některé z metod technické diagnostiky je zjišťována 

zbytková životnost objektu (to je čas do nutné opravy) a interval je doporučen softwarovým 

vyhodnocením měření. Kvalita kontrolně inspekční činnosti je tedy závislá na řetězci, který 

tvoří konstruktér, výrobce, uživatel a každý ji svým způsobem nějak ovlivňuje. 

 

3. TPM (totálně produktivní údržba neboli celková výrobní údržba) a její 

zavádění v podniku: 

        Je třeba „mít stroje pod kontrolou“ a tím minimalizovat jejich nepříznivý vliv na 

plynulou výrobu [8]. 

Jaká jsou slabá místa strojů a výrobních procesů? 

- Nesprávná péče o stroje, neznalost funkce, technických podmínek, nedostatek 

informací, 

- Nejsou stanoveny postupy a metody pro údržbu a ošetřeny všechny stavy strojů (např. 

chod, rozběh, výměna nástrojů, seřizování, doběh, porucha, atd.), 

- Personál i údržba nemá dostatečné znalosti o funkci strojů, technologií, preventivní 

údržbě, odstraňování poruch, potřebě náhradních a spotřebních dílů, atd., 

- Zlepšit metody a jejich úroveň. 

Co omezuje využití strojů pro produkci? 

- Poruchy strojů, seřizování, rozběh, malá nastavení, atd., 

- Veškeré neplánované ztrátové časy, které omezují využívání strojů k výrobě, 

- Délka plánovaných ztrátových časů potřebných k zajištění chodu stroje, 

- Zlepšit využití času. 

Cílem TPM je: 

- Maximalizovat efektivnost výrobního zařízení (zkrátit časy pro údržbářské a obslužné 

činnosti, čištění, seřizování,… tzn. „neproduktivní časy stroje“, 

- Minimalizovat náklady na provoz a údržbu zařízení na celý životní cyklus stroje, 
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- Zahrnout do TPM všechny zaměstnance od top-manažera až po provozního 

pracovníka, 

- Zavést TPM do všech výrobních procesů (údržba, technologie, nákup strojů, atd.), 

- Účinnost TPM je zajištěna prostřednictvím motivovaných malých pracovních skupin. 

 

Pojem „TOTÁLNÍ“ charakterizuje tři nejdůležitější významy TPM: 

1) TOTÁLNÍ efektivnost výrobního procesu (redukce nákladů, zajištění kvality, 

zkrácení výrobního cyklu, atd.), 

2) TOTÁLNÍ systém údržby zahrnující péči operátorů, seřizovačů, údržbářů, 

preventivní a prediktivní údržbu, 

3) TOTÁLNÍ účast všech zaměstnanců zahrnutých do týmové práce a podpory 

pracovních týmů TPM. 

TPM – jeho cíle: 

      TPM  od nás požaduje změnu pohledu na vztah mezi údržbou a obsluhou. Dříve byla 

obsluha a údržba rozdělována na dva celky, nyní je požadavek, aby to byl celek pouze jeden. 

 

Proč chceme tohoto cíle dosáhnout? 

           Abychom v budoucnosti: 

- Obstáli v konkurenci, 

- Vyráběli co nejefektivněji, 

- Minimalizovali jakékoliv plýtvání, 

- Neztratili místo na trhu, 

- Neztratili obchody a zaměstnání. 

Proč je pro nás TPM důležité? 

- Zlepšení kvality, 

- Zlepšení zisku, 

- Zlepšení odbytu, 

- Celkové zlepšení, 

- Lepší produktivita, 

- Zlepšení dovednosti, 

- Větší možnost aktivního přístupu k práci, 
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- Bezpečné pracovní podmínky, 

- Lepší pracovní prostředí, 

- Podíl ze zisku, 

- Jistota práce. 

3.1. Pět částí TPM: 

1) Pracovní týmy TPM – týmy jsou základem TPM, řídící procesy inspekcí a plánované 

údržby (identifikují a eliminují problémy, které ovlivňují bezpečnost, kvalitu a 

produktivitu, zabraňují nepřirozenému opotřebení. Standardy činností udržují zařízení 

v jeho ideálním stavu), 

2) Provádění plánované údržby – pracovníci výroby provádějí inspekce a jednoduchou 

plánovanou údržbu na základě standardů (kvalitní řemeslníci údržby a obsluhy 

zajišťují, aby pověření pracovníci správně prováděli předepsané činnosti a porozuměli 

zařízení a mohli včas závadě předejít anebo ji identifikovat), 

3) Školení obsluhy a údržby – cílem školení je, aby každý zaměstnanec byl ten nejlepší 

odborník na svém pracovišti (školení hraje hlavní roli v zavádění TPM, jsou to školení 

bezpečnosti, odborná školení, zaškolení specialisty z týmu, na činnosti, které lidé 

běžně provádějí na svém pracovišti), 

4) Zvyšování efektivnosti zařízení – umožňuje sledovat proces a identifikovat hlavní 

ztráty, 

5) Správná a včasná péče o stroje – cyklus minimalizující velikost životních nákladů 

nových i stávajících zařízení (hlavní částí je hodnocení analýzy spolehlivosti a 

udržovatelnosti a jejich zlepšení) [8]. 

3.2. Sedm kroků týmu TPM – postup činností pro dosažení cíle TPM: 

 
1. krok: prověrka bezpečnosti a čištění je inspekce – pravidelně prováděná prověrka 

bezpečnosti všech zařízení formou pozorování za chodu a provedení zkoušek. Čištění 

napomáhá k odhalování skrytých problémů na zařízení. Je inspekce, identifikuje 

následující problémy:  

� bezpečnostní problémy 

�  abnormality a obecné problémy zařízení 

�  problémy úklidu 
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Při inspekci se používají čtyři smysly: 

- Oči (k vizuální inspekci), 

- Uši (k detekci neobvyklých zvuků), 

- Hmat (k objevení vibrací a horka), 

- Čich (k detekci neobvyklých pachů). 

2. krok: prověrka mazání – komplexní prověrka zařízení po stránce mazání, upřesnění 

standardů pro provádění této činnosti. Vypracování mazacího plánu pro zařízení. 

3. krok: odstranění zdrojů kontaminací a těžce přístupných míst – kontaminanty zakrývají 

problémy, jež mohou způsobit poruchu na zařízení nebo problémy kvality. 

Odstraněním kontaminace výrobků je základem řízeného výrobního procesu, pokud 

neodstraníme zdroj kontaminace, je čištění obtížné, jak časově, tak pracovně. 

4. krok: obecné školení o provádění inspekcí (prohlídek) – tým sám plánuje a uplatňuje 

požadavky na školení pro všechny své členy. Specialisté týmu provádějí školení a 

zaškolení svých kolegů v odborných činnostech. 

5. krok: inspekční postupy – vytvoření a sepsání standardů všech činností spojených 

s provozem a údržbou zařízení. Činnosti tým provádí dle těchto standardů, vede 

záznamy dokladující provedení činnosti a sbírá zpětné informace o zjištěných 

problémech. 

6. krok: vizuální řízení stroje a pracoviště – provedení vizuálních značení na stroji, sloužící 

k usnadnění a zjednodušení následně prováděných inspekcí a kontrol a činností 

spojených s údržbou a kontrolou stroje a pracoviště. Přehledná organizace 

pracoviště umožňující správné umístění materiálu, pomůcek, nástrojů a kontrolu 

pořádku. Nenechávat ležet kolem přebytečné části a odpady, organizace svého 

vlastního pracovního úseku. 

7. krok: správné a včasné řízení strojů – pomocí zapsaných údajů o problémech na stroji jsme 

schopni zjistit často se opakující problémy a tyto se snažit řešit. Údaje o poruchách 

strojů využíváme k minimalizaci nákladů spojených s provozem strojů. 
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4. Technický popis stroje WHQ 13 CNC, WHN 13 CNC 

4.1. Obecný popis: 

                         
 
                                  Obr. 5 Horizontální vyvrtávačka WHQ 13 CNC 
 
          Na začátek je nutno podotknout, že oba typy těchto obráběcích strojů jsou konstrukčně 

řešeny stejně, akorát je rozdíl v označení v tom smyslu, že u označení WHQ 13 CNC je 

automatický podavač výměny nástrojů. 

          Stroj WHQ 13 CNC je všestranně použitelný obráběcí stroj pro široké spektrum 

obrobků. Výkonnost strojů je dána především tuhostí strojů a nejmodernější elektrickou 

výbavou a elektronickou řídící technikou. Vyspělá elektrotechnická výbava výrazně zkracuje 

vedlejší neproduktivní časy na minimum a spolu s vysokou tuhostí stroje se podílí i na 

výsledné přesnosti obrábění. Vyznačuje se nízkou spotřebou elektrické energie, jednoduchou 

a rychlou obsluhou, nenáročnými servisními úkony mezi jednotlivými servisními intervaly, 

dlouhou životností dílů zejména vodících ploch, kuličkových šroubů, vřetena a jeho uložení. 

Rozvod hydrauliky a mazání je znázorněn na schématu (viz. příloha č.1). Na dalším schématu 

(viz. příloha č.2) lze vidět pouze mazání stroje a schéma (viz. příloha č.3) nám znázorňuje 

kinematiku stroje. Provoz stroje se i při dodržování určitých zásad vyznačuje i šetrností 

k životnímu prostředí. Stroje řady WHQ 13 CNC jsou univerzální obráběcí stroje pro přesné 

souřadnicové vyvrtávání, vrtání, rovinné frézování, frézování obecných ploch nejrůznějších 

forem a řezání závitů. 

          Vodorovná vyvrtávačka WHQ 13 CNC je stroj křížového provedení s výsuvným 

vřetenem, posuvným stojanem a posuvným otočným stolem. Stroj je vybaven řídicím 

systémem HEIDENHAIN TNC 426 M a digitálními pohony SIEMENS.  
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4.2. Složení stroje: 

Stroj se skládá z těchto základních částí: 

1) Výložník 

2) Vřeteník 

3) Stojan 

4) Podélné lože a saně 

5) Příčné saně, saně stolu a stůl 

6) Plošina obsluhy a elektroskříň 

      

     

              

 

                                                         Obr. 6 Složení stroje [9] 
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Informace o stroji: 

Typ stroje                                                                              WHQ 13 CNC 

Výrobní číslo                                                                        21 01 

Rok výroby                                                                           2001 

Výrobce                                                                                TOS VARNSDORF a.s. 

Maximální otáčky vřetena                                                   2800 min-1 

Maximální výkon hlavního motoru                                     37kW 

Příčné přestavení stolu                             X                        3500 mm 

Svislé přestavení vřeteníku                      Y                        2500 mm 

Podélné přestavení stojanu                      Z                        1250 mm 

Výsuv pracovního vřetena                        W                       800 mm 

Upínací plocha stolu                                                            1800 x 2200 mm 

Řídicí systém                                                                        Heidenhain TNC 430 M 

Odměřování                                                                          Heidenhain 

Pohony                                                                                  Siemens 

                                                   

                                 Tab. 1 Základní informace o stroji WHQ 13 CNC 

4.3. Hlavní technické údaje o stroji: 

 
Průměr pracovního vřetena 130 mm 

Kuželová dutina pracovního vřetena 50 ISO 

Vnější průměr dutého vřetena ISO 60 221,44 mm 

Rozsah otáček vřetena 10-2500 min-1 

Výkon hlavního motoru 37 kW 

Jmenovité otáčky vřetena 

(počátek plného provozu) 

127 min-1 

Max. krouticí moment 

(do jmenovitých otáček) 

2760 Nm 

Pracovní posuv strojních skupin X, Y, Z a W 4-6000 mm/min 

Pracovní posuv strojní skupiny B 360 grad/min 

Rychloposuv strojních skupin X, Y, Z a W 10000 mm/min 
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Rychloposuv strojní skupiny B 540 grad/min 

Počet upínacích drážek 11  

Rozteč upínacích drážek 160 mm 

Šířka upínacích drážek 22 H8 mm 

Průměr středícího otvoru upínací plochy stolu 100 H6 mm 

Max. hmotnost obrobku 12000 kg 

Upínací síla stroje 25 kN 

Upínání nástroje hydromechanické 

Svislé přestavení plošiny obsluhy 1500 mm 

Vodorovné přestavení plošiny obsluhy 575 mm 

Nosnost plošiny obsluhy 200 kg 

Rychlost svislého přestavení plošiny obsluhy 7500 mm/min 

Odměřování polohy strojních skupin X, Y, Z a W elektrooptické lineární 

Odměřování polohy strojních skupin B a C elektrooptické rotační 

Počet NC řízených strojních skupin 5  

Počet NC polohovaných strojních skupin 2  

Počet hydraulicky zpevňovaných strojních skupin 5  

Max. posuvové síly X, Y a W 30 kN 

Max. posuvové síly Z 40 kN 

Hlučnost stroje 80 max. dB 

Hmotnost stroje 38650 kg 

Objem provozní náplně vřeteníku 40 dm3 

Objem provozní náplně hydroagregátu 60 dm3 

Objem provozní náplně mazacího agregátu 5,5 dm3 

Pracovní tlak hydraulického obvodu 6,5 – 7,2 Mpa 

Tlak přivedeného stlačeného vzduchu 0,6 Mpa 

Množství přiváděného stlačeného vzduchu 18 dm3/sec 

Nastavení pracovního tlaku přiváděného 

stlačeného vzduchu 

0,15 – 0,3 Mpa 

                            
                              Tab. 2 Hlavní technické údaje o stroji WNQ 13 CNC 
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Hlavní rozměry stroje:  

Maximální délka stroje…………………………….. 8310 mm 

Maximální šířka stroje……………………………... 5465 (6960) mm          

Maximální výška stroje…………………………….. 4540 (5040) mm 

Další rozměry jsou patrné z náčrtu stroje (viz. příloha č. 4). 

 

 

4.4. Popis jednotlivých částí stroje: 

4.4.1. Vřeteník a výložník: 

         Vřeteník (1) je odlitek ze šedé litiny, ve kterém je uloženo pracovní vřeteno a 2stupňový 

převodový mechanismus. Jeho chlazení a mazání je patrné ze schématu (viz. příloha č.5). Na 

vřeteníku je upevněn výložník (viz. obr. č.7), ve kterém se nachází mechanismus výsuvu 

vřetena. Pro pohon pracovního vřetena souží elektromotor umístěný nad výložníkem. Točivý 

moment motoru je přenášen spojkou a převodovým mechanismem na pracovní vřeteno. 

Změnou mechanické řady dojde ke změně otáček pracovního vřetena a točivého momentu. 

Změna mechanické řady se provádí elektrohydraulicky. Hydraulika vřeteníku a výložníku je 

znázorněna na schématu (viz. příloha č.6). Celkový rozvod mazání vřeteníku a výložníku je 

vidět na schématu (viz. příloha č.7). Pro výsuv pracovního vřetena slouží elektromotor 

upevněný na zadní části výložníku. Točivý moment tohoto motoru se na mechanismus výsuvu 

vřetena přenáší ozubeným řemenem. Odměřování plochy pracovního vřetena se provádí 

elektrooptickým rotačním snímačem. Pracovní vřeteno (2) je nitridované a je uložené suvně 

s minimální vůlí v nitridovaném dutém vřetenu (3). Duté vřeteno je uložené v přesných 

vřetenových kuličkových ložiscích v násobném uspořádání a předpětím [9].                       
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                                                   Obr. 7 Vřeteník a výložník [9] 

 

 

4.4.2. Stojan: 

         Vřeteník s výložníkem se pohybují po stojanu (3) ze šedé litiny (viz. obr. č.8). Pro 

vedení vřeteníku s výložníkem jsou určeny vodící plochy (4) na přední straně stojanu, 

obložené tvrzenými ocelovými lištami. Uvnitř stojanu se nachází závaží, které vyrovnává 

hmotnost vřeteníku s výložníkem. Pro spojení závaží a vřeteníku slouží čtyři lana. Každé lano 

tvoří vlastně dvojici lan, protože oba konce lana jsou upevněny v závaží. Lano je vedeno přes 

vodící kladky na kladky závěsu a potom zpět přes vodící kladky na závaží. Na stojanu je 

upevněn elektromotor pro pohon svislého pojezdu vřeteníku. Točivý moment je z motoru 

přenášen ozubeným řemenem a řemenicemi na kuličkový šroub, který je umístěný mezi 

vodícími plochami stojanu a uchycený do ložisek ve spodní a v horní části stojanu. Poloha 

vřeteníku je odměřována elektrooptickým lineárním snímačem. Z důvodu bezpečnosti a 

ochrany před třískami a chladicí kapalinou je kuličkový šroub krytý ochranou spirálou (2). 

Vodící kladky a horní uložení kuličkového šroubu jsou chráněny krytem (1). 
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                                                              Obr. 8 Stojan [9] 

 

 

4.4.3. Saně stojanu a podélné lože: 

        Stojan s vřeteníkem je upevněn pomocí šroubů na saně stojanu (1). Saně stojanu se 

pohybují po podélném loži stroje (3) (viz. obr. č.9). Hydraulika saní stojanu je patrná ze 

schématu (viz. příloha č.8) a mazání saní stojanu je vyobrazeno na schématu (viz. příloha č.9). 

Saně stojanu i podélné lože jsou odlitky ze šedé litiny. Podélné lože stroje je jednou 

z důležitých částí stroje, jeho tuhost a vyvážení významně ovlivňují přesnost stroje. V zadní 

části podélném loži je upevněný elektromotor pro pohon posuvu saní stojanu. Točivý moment 

je z motoru přenášen ozubeným řemenem a řemenicemi na kuličkový šroub, který je umístěný 

mezi vodícími plochami vedení podélných saní. Kuličkový šroub je na obou koncích uchycen 

do ložisek. Poloha saní stojanu je odměřována elektrooptickým lineárním snímačem. 

Z důvodu bezpečnosti a ochrany před třískami a chladicí kapalinou je kuličkový šroub a 

vodící plochy podélného lože chráněny posuvnými kryty (2). 
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                                                  Obr. 9 Saně stojanu a podélné lože [9] 
 
 
 

4.4.4. Příčné lože, saně stolu a stůl: 

         Podélné lože je za pomocí šroubů spojeno s příčným ložem (1). Po podélném loži se 

pohybují saně stolu (2) s otočně uloženým stolem (3) (viz. obr. č.10). Příčné lože, saně stolu a 

stůl jsou odlitky ze šedé litiny. Na příčném loži je upevněný elektromotor pro pohon posuvu 

saní stolu. Točivý moment je přenášen opět ozubeným řemenem a řemenicemi na kuličkový 

šroub, který je umístěný mezi vodícími plochami vedení podélných saní, kuličkový šroub je 

na obou koncích uchycen do ložisek. Poloha saní stolu je odměřována elektrooptickým 

lineárním snímačem. Z důvodu bezpečnosti a ochrany před třískami a chladicí kapalinou je 

kuličkový šroub a vodící plochy podélného lože chráněny posuvnými kryty (4). Na saních 

stolu je upevněný elektromotor pro pohon otočného stolu. Hydraulika a její rozvod u saní 

stolu je znázorněna na schématu (viz. příloha č.10) a mazání saní stolu je patrné ze schématu 

(viz. příloha č.11). Točivý moment je z motoru přenášen ozubenými koly na ozubený věnec 

stolu. Poloha stolu je odměřována elektrooptickým rotačním snímačem [9]. 
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                                             Obr. 10 Příčné lože, saně stolu a stůl [9] 

 

 

4.4.5. Plošina obsluhy a periferie stroje: 

         V prostoru mezi podélným a příčným ložem je na základ stroje upevněna plošina 

obsluhy (1). Plošina obsluhy je samostatná přestavitelná ve svislém a vodorovném směru (viz. 

obr. č.11). Zvedací mechanismus i výsuv plošiny obsluhy jsou poháněny samostatnými 

elektromotory. Plošina obsluhy je vybavená ochranným krytováním (2) s uzamykatelnými 

dveřmi, jištěnými elektromagnetickými spínači. Na boku podélných saní je upevněn 

hydroagregát. Pomocí tlakového oleje z hydroagregátu se vytváří síla pro zpevňování 

strojních skupin, upínání nástrojů a řazení otáček vřetena. Součástí hydroagregátu je mazací 

agregát. Čerpadlo mazacího agregátu dodává olej pro ztrátové mazání strojních skupin. 
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                                        Obr. 11 Plošina obsluhy a periferie stroje [9] 
 
 
 

4.4.6. Ovládání a elektrické vybavení stroje: 

          Ovládání stroje je soustředěno především na hlavním ovládacím panelu (1), který je 

umístěný na plošině obsluhy (viz. obr. č.12). Hlavní ovládací panel obsahuje obrazovku, 

klávesnici řídicího systému a panel ovládacích a signalizačních prvků. Pod hlavním 

ovládáním se na boku stojanu panelu nachází ruční kolečko, které obsahuje prvky pro 

ovládání stroje v ručním režimu. Další ovládací prvky jsou umístěny na vřeteníku stroje 

(upnutí a uvolnění stroje), na boku elektroskříně (zapnutí a vypnutí stroje) a uvnitř 

elektroskříně (nouzové ovládání strojních skupin). Většina elektrovybavení stroje se nachází 

v elektroskříni (2). V elektroskříni jsou umístěny modulární regulátory střídavých pohonů 

posuvů a otáček, řídicí systém, napájecí zdroje a spínací a jistící přístroje. Na vřeteníku stroje 

je upevněno základní pracovní osvětlení stroje [9]. 
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                                       Obr. 12 Ovládání a elektrické vybavení stroje [9] 

 

4.5. Kontrola a ošetřování stroje: 

 
            Jedním z kroků TPM je určitě i pravidelná kontrola a ošetřování stroje, kterou provádí 

uživatel stroje. Tyto kroky jsou základním požadavkem pro správnou funkci a dlouhou 

životnost stroje. U stroje WHQ 13 CNC se jedná především o tyto úkony [9]:  

- Kontrola a ošetřování závěsných lan, 

- Kontrola a čištění ochranných skel a světlometů pracovního osvětlení, 

- Výměna žárovek ve světlometech pracovního osvětlení, 

- Kontrola a doplňování olejových náplní, 

- Ošetřování pracovního vřetena, 

- Výměna znečistěného filtru hydroagregátu, 

- Kontrola tlaku oleje 

 

• Kontrola a ošetřování závěsných lan: vřeteník a protizávaží jsou spojeny lany 

vedenými přes kladky. Z bezpečnostních důvodů je potřeba tato lana pravidelně 

kontrolovat.  
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Kontrola se skládá z těchto úkonů: 

� Kontrola stavu závěsných lan 

� Kontrola napnutí závěsných lan 

          Kontrola závěsných lan by měla být prováděna pravidelně a to minimálně jednou za 

měsíc. Při kontrole stavu závěsných lan je třeba se zaměřit především na výskyt zlomených 

drátů, na možné deformace lan, na viditelné opotřebení nebo zeslabení lan a na přítomnost 

koroze lan. Další kontrolou je napnutí lan, pokud je některé povolené, provede se jeho 

dopnutí pomocí příslušných napínacích šroubů. Pokud je některé lano poškozené, je potřeba 

zavolat servisního technika, který provede jeho výměnu. 

• Kontrola a čištění ochranných skel a světlometů pracovního osvětlení: pro zajištění 

správného pracovního prostoru stroje je nutné zajistit čistotu a dobrý stav ochranných 

skel světlometů pracovního osvětlení. 

• Kontrola a doplňování olejových náplní: provádí se na těchto místech: 

1) Výložník stroje – výška hladiny oleje ve vřeteníku a výložníku se kontroluje 

pomocí olejoznaků na nádrži čerpadla chlazení a mazání v zadní části 

výložníku stroje. Kontroluje se na začátku každé pracovní směny před 

zapnutím stroje. Správná výška hladiny uvnitř vřeteníku a výložníku je 

signalizována zaplněním spodního olejoznaku olejem, pokud ne, je potřeba 

olej doplnit a zjistit příčinu úniku oleje. 

2) Vřeteník stroje – pomocí olejoznaku na vřeteníku stroje se kontroluje správná 

funkce chlazení a mazání vřeteníku. Kontrola se provádí na začátku každé 

pracovní směny po aktivaci stroje. Olej v olejoznaku signalizuje, že pracuje 

čerpadlo a že dochází k chlazení a mazání vřetena a převodů uvnitř vřeteníku. 

Pokud olej není v olejoznaku, zkontroluje se stav hladiny oleje ve výložníku. 

Pokud je hladina oleje ve výložníku dostatečně vysoká a přesto není 

v olejoznaku, je nutné volat servisního technika. 

3) Hydroagregát – výška hladiny oleje v hydroagregátu je kontrolována pomocí 

hladinoměru. Pokud dojde k poklesu hladiny oleje pod stanovenou hodnotu, 

dojde k zastavení pohybů stroje a tento stav je signalizován chybovým 

hlášením. Při nízké hladině je potřeba zjistit příčinu úniku oleje, zavolat 

servisního technika a odstranit ji. 
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4) Mazací agregát – je integrovanou součástí hydroagregátu. Výška hladiny oleje 

v mazacím agregátu je kontrolována pomocí hladinoměru. Pokud dojde 

k poklesu hladiny oleje pod stanovenou hodnotu, dojde opět k zastavení 

pohybů stroje a je signalizováno chybové hlášení.  

5) Převodová skříň náhonu – výška hladiny oleje v převodové skříni náhonu stolu 

se kontroluje pomocí olejoznaku na převodové skříni. Vzhledem 

k obtížnějšímu přístupu je kontrola prováděna minimálně jednou za měsíc. 

6) Plošina obsluhy – výška hladiny oleje v převodové skříni plošiny obsluhy se 

kontroluje pomocí olejoznaku na převodové skříni. Kontrola je prováděna na 

začátku každé pracovní směny před zapnutím stroje. Při nízké hladině oleje je 

nutné zjistit příčinu úniku oleje a zavolat servisního technika. 

• Ošetřování pracovního vřetena: provádí se pravidelně, jednou měsíčně je nutné ošetřit 

povrch a dutinu pracovního vřetena přípravkem MOLY-KOTE DX. Na povrch a do 

dutiny pracovního vřetena naneseme přípravek a rozetřeme ho čistým hadrem. 

• Výměna filtru hydroagregátu: hydroagregát je osazen filtrem, který slouží k čištění 

oleje před vstupem do hydraulických obvodů stroje. Při zanesení filtru stroje dojde 

k zastavení pohybů stroje a na obrazovce řídicího systému se zobrazí chybové hlášení. 

• Kontrola tlaku oleje: pro správnou funkci stroje je nutné pravidelně kontrolovat 

hodnotu hydraulického tlaku oleje. Kontrola se provádí na těchto místech: 

� Na hydroagregátu 

� Na výložníku stroje 

- Kontrola tlaku na hydroagregátu: kontrola tlaku oleje se provádí na manometru 

hydroagregátu, otvorem v krytu hydroagregátu. Minimální hodnota tlaku je 7 MPa. 

Kontrola je prováděna pravidelně každý den. Při nízké hodnotě tlaku je potřeba stroj 

vypnout a zavolat servisního technika. 

- Kontrola tlaku na výložníku stroje: kontrola tlaku oleje se provádí na manometru 

upevněném v zadní části výložníku. Kontrola se provádí: 

� Při chlazení vřeteníku 

� Při řízení otáček 

         Při chlazení vřeteníku se tlak hydraulického oleje musí pohybovat přibližně kolem 

hodnoty 0,5 MPa, při řazení otáček přibližně kolem hodnoty 2,5 MPa. Kontrola je opět 
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prováděna pravidelně každý den. Při jiných hodnotách tlaku je nutné stroj vypnout a zavolat 

servisního technika. 

 

4.5.1. Samotná údržba stroje WHQ 13 CNC: 

 
        Samotná údržba dnes spočívá především v plnění již zmíněných úkolů a kontrol, 

abychom předešli vznikajícím poruchám. Týká se to hlavně kontroly dostatečného množství 

olejů a náplní, jejich tlaku a stavu. Kontrola je prováděna na určených místech, která jsou 

opatřena kontrolními olejoznaky pro zjištění dostatečného množství oleje nebo na 

manometrech, které nám ukazují tlak oleje. Tuto kontrolu by měla provádět obsluha 

každodenně před spuštěním stroje, případně některé kontroly provést při chodu stroje. Ale jak 

asi všichni víme, skutečnost je vždy jiná. U olejů a náplní je dělána také kontrola jejich stavu 

a znečištění. Tato kontrola je v intervalech, které nejsou pravidelné, ale jsou prováděny podle 

vytíženosti a rozsahu používání stroje, neméně zde hrají určitou roli finanční prostředky.                    

          Další údržba spočívá v kontrole stavu a napnutí závěsných lan. U této kontroly musíme 

být obzvlášť důkladní, protože lana spojují protizávaží s vřeteníkem. Proto je třeba dbát na to, 

v jakém stavu jsou, jestli nejsou někde porušena ocelová lanka, ze kterých jsou lana spletena a 

na jejich stavu napnutí. Tato kontrola je prováděna jednou měsíčně a jak jsem již zmiňoval, 

měla by být opravdu důkladná. V neposlední řadě je také kontrolována přesnost stroje, jež je 

prováděna jednou za 18 měsíců servisní firmou, která může případné nepřesnosti odstranit a 

uvést stroj opět do 100 % stavu. Stroj má velké množství náplní v podobě olejů a tak je nutná 

i čistota těchto naplní. Ta je zajištěna filtrem, který slouží k částečnému odstranění nečistot. 

Kontrola u něj je prováděna pouze výměnou, kdy stroj sám zahlásí na monitoru jeho 

nesprávnou funkci a obsluha pouze filtr vymění za nový. 

          Závěrem můžu říci, že nynější provádění údržby je sice dobré, ale mohlo by být ještě 

lepší a tím pádem by bylo ještě větší procento úspěšnosti předcházet vzniklým poruchám. 

Některé intervaly kontroly a údržby jsou dodržovány, ale některé bohužel ne. Na některých 

částech stroje je kontrola a údržba problematická a to z důvodu nepřetržitosti chodu stroje, 

případné odstávky stroje. Těmto problémům musí ale určitě čelit každá firma, která má dané 

zakázky a stroje jsou v neustálém provozu, aby bylo vše splněno včas a kvalitně.  
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4.6. Zhodnocení a doporučení: 

 
        I když je údržba daného stroje prováděna dle předepsaného postupu a na již 

zmiňovaných místech, určitě bych pár věcí pozměnil. 

        Jedna změna by se týkala olejů toho stroje a to především kontroly jeho stavu a 

opotřebování. Tuto kontrolu bych navrhoval provádět v pravidelných intervalech a to 

z důvodu, že je ve stroji v jednotlivých částech dohromady okolo 77 l oleje a při pravidelných 

kontrolách jeho stavu by se dalo včas zabránit většímu opotřebovávání stroje. Interval 

kontroly oleje bych doporučoval provádět každého půl roku. Co se týká čistoty oleje, asi se 

zde moc změnit nedá, protože jak jsem zmiňoval ucpání filtru je hlášeno chybou, která se 

zobrazí na monitoru a filtr se pouze vymění. 

         Dále bych neopomíjel kontrolu a ošetřování povrchu pracovního vřetena, která je taky 

určena intervaly a je třeba je dodržovat. Toto ošetřování je nyní prováděno dle stavu povrchu 

a ne dle určených intervalů. Tímto krokem by se také předešlo nastávajícím poruchám a 

případným odstávkám stroje.  

         Jinak co se týká údržby tohoto stroje, jiné výhrady bych k ní neměl, hlavním krokem 

zlepšení je dodržovat předepsané intervaly kontroly a údržby a nic nenechat náhodě. Dalším 

krokem ke zlepšení bych navrhoval promyslet a zrealizovat zlepšení povrchu podlahy okolo 

stroje. Nyní je povrch podlahy dlážděný a místy jsou upevněné protiskluzové plechy (viz. obr. 

č.13), ale ty bohužel při kontaktu s chladicí kapalinou a případně třískami nezaručují 

požadovanou bezpečnost. Avšak chladící emulzi a občasnému odstřikování na zem se 

neubráníme. Proto bych navrhoval upevnit k podlaze nějaké bezpečnostní rošty, které by 

zabránily uklouznutí nebo jinému nebezpečí a odváděly by kapalinu a třísky z povrchu 

podlahy. 

        Pro správnou údržbu a funkci stroje bych také neopomíjel možnost poskytovat obsluze a 

členům, kteří se strojem pracují pravidelná školení. Případně zaškolit pouze údržbáře a ti by 

potom sdělili informace týkající se údržby a zlepšení svým kolegům, kteří stroj obsluhují. 
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                                    Obr. 13 Náhled na povrch podlahy v okolí stroje 
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5. Závěr: 

       Cílem této práce bylo ukázat, jak lze v dnešní době pečovat o stroje a udržovat je 

v chodu. Dnes je údržba již nedílnou součástí každé firmy či podniku, který disponuje 

zhotovováním nejrůznějších výrobků pomocí strojů a zařízení.  

       Údržba už není pouze něco očistit, namazat a opravit, ale je to soubor prvků, pomocí 

kterých je vše plánováno včas a předchází se tím případným poruchám. Pomocí těchto 

systémů údržby lze stroj provozovat déle a využít maximální životnost jeho součástí. Hlavním 

cílem bylo pokusit se navrhnout systém údržby TPM. V první části je návrh popsán obecným 

postupem ideálního zavedení toho systému. 

        Další část se zabývá zlepšení některých věcí, co se týče tohoto systému údržby a 

případnými změnami. V možnosti nahlédnutí do provozu jsem zjistil, že to nebude lehký úkol 

a ne vždy lze aplikovat zlepšení pomocí ideálního řešení. Proto jsem se pokusil navrhnout 

alespoň některé změny, které by mohli napomoci větší životnosti stroje a především i 

zabezpečit lepší manipulaci a bezpečnost v okolí stroje.  

         Tyto návrhy zlepšení se neobejdou v počátku bez finančních investic, ale do budoucna 

myslím, že se tímto způsobem dá spoustu financí ušetřit, ať už se to týká oprav nebo odstávek 

stroje, případně lidským faktorem. Přesvědčil jsem se zde, že nelze aplikovat na každý 

problém stejné řešení a je proto nutností se seznámit s danou problematikou a navrhnout 

nejvhodnější postup ke zlepšení a odstranění nedostatků. 
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                                                    Příloha č. 2 – Schéma mazání 
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                          Příloha č. 3 – Kinematické schéma stroje WHQ 13 CNC 
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                         Příloha č. 4 – Náčrt stroje WHQ 13 CNC s jeho rozměry 
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                               Příloha č. 5 – Schéma mazání a chlazení vřeteníku 
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                              Příloha č. 6 – Hydraulické schéma vřeteníku a výložníku 
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                                Příloha č. 7 – Schéma mazání vřeteníku a výložníku 
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                                Příloha č. 8 – Hydraulické schéma saní stojanu 
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                                        Příloha č. 9 – Schéma mazání saní stojanu 
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                                     Příloha č. 10 – Hydraulické schéma saní stolu 



Bakalářská práce  Jakub Vališ 

 
 

 

FS VŠB-TU Ostrava  2009 Strana 54 
 

 
 
                                         Příloha č. 11 – Schéma mazání saní stolu 
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                                                                                    Automatický podavač nástrojů 
 
 

    
 
 
                          Příloha č. 12 – Ukázka horizontální vyvrtávačky WHQ 105 CNC 
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                                                                                        Automatický podavač nástrojů 
 

                                       
 
 
                      Příloha č. 13 – Ukázka horizontální vyvrtávačky WHQ 13 CNC 


