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Anotace 

SVOBODA, R. Návrh systému údržby v provozu lisovacích zařízení: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TUO, Fakulta strojní, 2012,  40 str. 

Tato bakalářská práce se zabývá řešením problémů údržby a vylepšením stávajícího 

systému údržby forem pro výrobu kobercových dílů do aut ve firmě HP Pelzer. Tato práce 

popisuje současný systém údržby a hledá nové lepší způsoby jak zefektivnit práci 

zaměstnanců oddělení údržby a jak se vyvarovat nežádoucích jevů, jako jsou prostoje nebo 

snižování životnosti forem. Výsledkem je přechod z preventivní na prediktivní údržbu 

využitím tabulkového procesoru Excel, kdy byl zaveden zapisovací soubor stavů forem, 

který týdně vyhodnocuje nejrizikovější formy. Tyto formy budou modifikovány nebo 

opraveny. 
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This bachelor thesis deal with solution of maintenance problems and improvements of 

existing maintenance system of molds for manufacturing carpet parts for cars in HP Pelzer 

company. This thesis describes current maintenance system and looking for new better 

ways how to make working of employees more effective and how to solve averse 
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Seznam použitých zkratek 

TPM  Total productive maintenance (Totálně produktivní údržba) 

HPP  HP Pelzer s.r.o. 

LHD  Left hand drive (řízení na levé straně) 

RHD  Right hand drive (řízení na pravé straně) 

RCM    Reliability centred maintenance (údržba zaměřená na spolehlivost)  

BM    Blow molding (formování vyfukováním)  

HMMC   HYUNDAI Motor manufacturing Czech s.r.o. 
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1 Úvod 

Přestože by v dnešní době všechny továrny se sériovou výrobou rády aplikovaly ty 

nejmodernější způsoby údržby, ne vždy se to podaří. Například do tréninku pracovníků na 

linkách při zavádění autonomní údržby firmy nechtějí investovat vzhledem k fluktuaci 

zaměstnanců. Je mnoho dalších způsobů, jak zefektivnit a zlepšit systém údržby, jako je 

zavádění nejnovějších informačních systémů, často však bývají překážkou finance, které 

jsou především na odděleních údržby stlačovány na minimum. Jsou však také systémy 

údržby, které z finančního hlediska tolik náročné nejsou, přesto má jejich využití velmi 

značný vliv na efektivitu a kvalitu údržby. [2] 

Cílem bakalářské práce „Návrh systému údržby v provozu lisovacích forem“ je 

vylepšení stávajícího systému údržby lisovacích forem ve firmě HP Pelzer s.r.o. Tento 

úkol mi byl zadán p. Ing. Richardem Pickou, vedoucím oddělení údržby. Důvodem je 

neefektivní preventivní údržba forem bez ohledu na jejich stav. Jedná se o zcela zásadní 

problém, který ovlivňuje životnost forem, zvyšuje náklady na opravy a především zvyšuje 

riziko prostojů, které jsou ve firmě HPP, zabývající se automobilovým průmyslem, 

problémem fatálním. Dalším problémem je využívání preventivní údržby, které je 

neefektivní a časově náročné.  

V této práci uvedu různé typy systémů údržby, se kterými se dnes běžně můžeme ve 

firmách setkat. V dalších částech se nejprve pokusím co nejpřesněji popsat aktuální systém 

údržby, na což budou navazovat bod po bodu jednotlivá řešení a inovace konkrétních 

segmentů údržby.  
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2 O firmě HP Pelzer s.r.o. (HPP) 

2.1 HPP v číslech 

Firma HP Pelzer je německá firma, která má svůj závod v České republice od roku 

2008. Je subdodavatelem pro automobilový koncern Hyundai-Kia a automobilový závod 

Suzuki, přičemž v roce 2011 bylo 84 procent zisku z prodeje z firmy HMMC a shodně po 

8mi procentech zisku z Kia motors a Suzuki. HPP má 7 výrobních linek, na kterých 

pracuje ve třísměnném provoze okolo 200 zaměstnanců. Roční obrat firmy HPP činil 

v roce 2011 20 mil. euro. Po celém světě zaměstnává HPP asi 4000 zaměstnanců ve více 

než 30-ti výrobních a vývojových provozech. 

Hlavní náplní je výroba nebo zpracování polymeru a syntetických kaučuků, výroba      

a zpracování výrobků na bázi eleastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. Vyrábí se zde 

hlavně podlahové čalounění, podlahové a izolační díly vnitřních karoserií a zavazadlových 

prostorů. V HPP se jako polotovary využívají nařezané desky izolačního materiálu              

s polyesterem, polypropylenem, polyetylénem a polyetylentereftalátem, fólie, izolační 

plsti, gumové polotovary a netkané textilie. [11] 

Technologie instalovaná v hale se skládá z pěti hlavních linek: 

 1x Carpet line – tvarování koberců 

 2x BM line – (Blow molding) vyfukované kufrové díly 

 1x Side Trim line – tvarování bočního obložení kufru 

 1x Persico line – výroba kufrových dílů a další jednoúčelové stroje a ruční 

 pracoviště, které navazují na hlavní linky a slouží k dokompletování 

 výrobků. 

2.2 Používané normy 

Norma kvality: ISO TS 16949: 2009 

Tato norma udává požadavky na systém managementu kvality pro návrh, vývoj, 

sériovou výrobu, instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu. Tuto technickou 

specifikaci je možné použít v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. 

Spolu se specifickými požadavky zákazníka stanovuje pro firmy, které se zavážou k jejímu 

využívání, základní požadavky na systém managementu kvality. Tato norma sdružuje 
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certifikační audity a zajišťuje tedy jednotný přístup k systému managementu kvality 

organizací zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém 

průmyslu, tím zabrání více zbytečným auditům ve firmách. Zákazníci – členové IATF 

uznávají certifikaci podle této technické specifikace, včetně případných specifických 

požadavků zákazníka, jestliže byla certifikace provedena podle systému certifikace IATF. 

[9] 

Norma environmentálního managementu: DIN ISO 14001 

Pro podpoření firem, které chtějí rozšiřovat a zavádět provozní systém managementu 

z oblasti ekologie, zavedla Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) normu ISO 

14001. Tato forma je platná po celém světě. Norma DIN EN ISO 14001 Systém 

ekologického managementu je její specifikace s návodem k použití a nese statut německé 

národní normy DIN. Na celém světě tuto normu využívají desítky tisíc firem. [10] 

2.3 Výrobky a technologie 

Ve firmě HPP se vyrábí koberce na podlahy aut; kryty, podlahové (Obr. 1) a jiné díly, 

díly zavazadlového prostoru. 

       

        Obr. 1 – podlahové díly Hyundai i30 

Při výrobě těchto komponentů se využívá různých výrobních technologií, od čehož    

se odvíjí i použití nástrojů. Ve firmě HPP se používají tvarovací, pěnovací (viz. Obr. 2), 

navařovací, sekací formy a formy pro blow molding. Formy sekací se dají v případě 

poruchy nahradit technologií řezání vodním paprskem na stroji Waterjet, která se ve firmě 

také občas využívá pro málokusové objednávky. 
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    Obr. 2 – Pěnovací forma 

 

Technologie a technologický postup výrobních linek jsou obdobné. Linky pracují tak, 

že se nejprve vstupní materiál (z rolí nebo přířezu) na paletách nebo v rolích za pomoci 

vysokozdvižných vozíků naloží do podávací sekce linek, kde se jednotlivé vrstvy 

polotovaru na sebe skládají, následně přířezy vycentrují nebo uříznou na zadanou délku   

(u rolí). Následuje transport materiálu automatickým pojezdem do kašírovací pece      

(ohřev může být kontaktní/bezkontaktní, ohřívané elektricky nebo teplonosným       

médiem - olej). Následně je pak prohřátý materiál z pece automaticky dopravován pojezdy 

do tvarovacích forem. Poslední operací je formování, neboli tvarování, které se odehrává 

ve speciálních formách umístěných v lisech u jednotlivých výrobních linek. [11] 

2.4 Sídlo  

Firma HPP (Obr. 3) si vybrala CTPark v Ostravě-Hrabové z důvodu blízkosti výrobních 

závodů Hyundai Motor Company a KIA Motors a přímosti dopravního napojení               

na rychlostní silnici R56. Dalším důvodem umístění HPP v Ostravě byla dostupnost           

a kvalita lidských zdrojů na pracovním trhu, které vyplývají z průmyslového charakteru 

města Ostravy a okolí. 
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Adresa: 

Na rovince 922/hala 022 

720 00 Ostrava-Hrabová 

Czech republic 

 

    Obr. 3 – firma HP Pelzer  
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3 Teorie údržby a lisování 

3.1 Teorie údržby 

Údržba je spravování hmotného majetku po dobu jeho životnosti s cílem jej levně, 

efektivně a bezporuchově provozovat. Nejedná se pouze o samotné opravy a kontroly,     

ale také o administrativní a manažerské činnosti se správou hmotného majetku spojené. 

Stejně jako vše ostatní i údržba prochází neustálým vývojem. [4] 

3.1.1 Vývoj údržby 

Původní údržba (polovina 20. století) spočívala v opravování, až když došlo k poruše. 

Během dalších dvaceti let se postupně vyvinul preventivní systém údržby, díky kterému 

došlo k prodloužení životnosti a snížení nákladů na opravy. V 80. letech došlo k posunu 

díky počítačové technice, vyšším požadavkům na udržitelnost a kvůli normám, které 

přihlíží na environmentální hledisko. A tak vznikly systémy TPM, RCM a jiné. [4] 

3.1.2 Výběr údržby podle požadavků firmy 

Každá firma, která si volí systém údržby, musí nejprve zhodnotit všechny své 

možnosti. V ideálním případě provede TOP management meeting se specialisty, techniky   

a mistry výrobního oddělení a údržby. Na takovém meetingu si vyjasní plány, cíle              

a možnosti, které firma má a vyberou si směr, kterým se vydají.  

Je mnoho systémů údržby, ne každý je ovšem aplikovatelný v každé firmě. Vše závisí 

na velikosti výroby, schopnostech zaměstnanců a jejich fluktuaci ve firmě a dalších 

faktorech. V první řadě však záleží na ekonomickém hledisku. [5] 

3.1.3 Vybrané typy systémů údržby 

Autonomní údržba – Je to údržba prováděná operátory pracujících na výrobní lince    

(a podobně). Jedná se především o vizuální kontrolu, čištění a mazání částí stroje před jeho 

spuštěním. Ideálním způsobem zavedení autonomní údržby, je vytvoření pracovních 

postupů pro jednotlivé stroje.  

Oprava po poruše – Je to údržba, kdy nehledíme na stav stroje ani nepředpokládáme 

dobu poruchy a pouze provedeme údržbářské práce, až dojde k poruše a stroj musí být 
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opraven. Při využití této metody dochází ke snížení životnosti stroje a je vysoké riziko 

nečekané odstávky během výroby. [7] 

Preventivní údržba – Je to údržba, kdy nehledíme na aktuální stav udržovaného 

stroje, ale pouze využíváme kalendář oprav a v pravidelných intervalech necháváme stroj 

opravovat. 

Prediktivní údržba – Je to údržba, u které využíváme znalost stavu stroje a podle ní 

nastavujeme preventivní údržbu na míru každému stroji zvlášť. Stav vyhodnocujeme 

pomocí tribodiagnostických, vibrodiagnostických metod a podobně.  

Proaktivní údržba – Je to údržba zaměřující se na hledání příčin poruch za využití 

dostupných diagnostických nástrojů. Je založena mimo jiné na plánovaných kontrolách      

a na zapisování statistických údajů poruch (preventivní údržba). Je snaha o vyřešení 

opakujících se problému konstrukčním zásahem nebo změnou technologie. [6] 

TPM – (Total Productive Maintenance) Totální neboli úplná údržba spojující              

a posouvající autonomní, prediktivní a proaktivní údržbu s využitím všech dostupných 

technologií a znalostí. Hlavními pojmy TPM je autonomní údržba a environmentální 

hlediska při údržbě. [1] 

RCM – (Reliability centred maintenance) Údržba zaměřující se na spolehlivost strojů. 

[6],[4] 

  



18 

 

3.2 Teorie lisování 

Lisování je jeden ze způsobů tváření, ke kterému se využívá lis (viz. příklad na Obr. 

4). Jedná se o mechanické zpracování různých produktů tlakem nebo tlakovým rázem, při 

kterém dochází ke změně tvaru produktu. [8] 

3.2.1 Popis lisovacího nástroje 

 

    Obr. 4 – Řezný nástroj blokový 

Vodící pouzdro a kolíky – Tyto části slouží k vymezení a udržení polohy horní           

a spodní části formy. Kolík je nalisován např. v horní formě a pouzdro ve spodní nebo 

naopak. U menších forem se používají dva vodící prvky u větších čtyři. Vodící pouzdra      

a kolíky se také využívají pro vymezení polohy vyhazovačů a vodících desek. 

Pružina – Používá se u tahových a ohýbacích nástrojů k přidržení materiálu,             

ve vyhazovačích atd. Pružina je pravidelně namáhána, proto musí splňovat podmínky tlaku 

a musíme dbát, aby nedocházelo k nadměrnému namáhání, tedy volit správnou velikost 

pružiny. 

Vyhazovač – Nástroj, který slouží k tzv. vyhození materiálu, neboli uvolnění 

z pracovní části formy po jeho částečném nalisování na pracovní plochu. K vyhození 

dojde pomocí pružiny. 

Přidržovač – Slouží k přidržení materiálu na funkční části formy během pracovního 

procesu formy. 
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Vodící deska – Vodící deska slouží k zabezpečení polohy razníku vůči otvoru 

v matrici během střihu. Při použití vodící desky nemusíme na lisu seřizovat razník. Díky 

přesnosti polohy dochází k minimálnímu opotřebení nástroje a životnost se zvyšuje. 

Přídržná deska – Do přídržné desky se zasunují razníky, čímž se zajišťuje jejich 

vytažení po střihu. Přídržná deska také zajišťuje vzájemnou polohu razníků. 

Opěrná vložka – Opěrná vložka se vyrábí z tenkého ocelového plechu (3-6mm)          

a často bývá kalená. Vkládá se mezi přídržnou a opěrnou desku, čímž zabraňuje vtlačení 

razníku do opěrné desky.  

Razník – Nástroj sloužící k ražení nebo vystřihování materiálu vloženého do formy.  

Matrice – Nástroj (protikus razníku), kterým prochází razník při vystřihování 

materiálu. Vůli mezi razníkem a matricí volíme podle typu a tloušťky materiálu. [3],[8] 
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4 Současný systém údržby ve firmě HP Pelzer 

4.1 Názvy nástrojů 

Každá forma, ať už se jedná o tvarovací, sekací nebo jinou, má svůj vlastní název        

a kód. Název slouží k identifikaci, používá ho celá firma a obsahuje všechny informace: 

název dílu, název automobilu a další konkretizující informace. Kód využívá údržba, je 

složen pouze z písmene a číslice a informuje jen o typu technologie a pořadovém zařazení. 

Příklad na Obr. 5. 

 

Obr. 5 – Názvy strojů 

4.2 Štítky nástrojů 

Každá forma v HPP je označena štítkem (Obr. 6), na kterém je její kód, na jaké lince 

se používá, typ automobilu s detaily, rozměry formy a jméno vlastníka, například HMMC. 

 

 

     Obr. 6 – Štítky nástrojů 
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4.3 Deník údržby 

Oddělení údržby využívá Deník údržby, ve kterém každý údržbář zapisuje datum 

kontroly, jméno a čas, kód formy, případnou opravu nebo jinou poznámku či detailnější 

informaci a podpis. Na Obr. 7 můžeme vidět příklad z 21.10 2011, kdy byla provedena 

kontrola formy T5, což je forma tvarovací. Kontrola proběhla v pořádku a nebyl zjištěn 

žádný problém. To znamená, že ve všech aspektech stavu a všech povinných kontrolách 

údržbář nenašel závadu. Například kontrola povrchu se provádí pouze vizuální, vzhledem 

k tomu, že materiál není tak tvrdý (izolační plsti, gumové polotovary atd.), nedochází 

k poškození tvarovací části formy. Při Zapisování do deníku údržby se vychází z formuláře 

Kontrola nástroje při výměně.  

 

    Obr. 7 - Deník údržby 

4.4 Formulář Kontrola nástroje při výměně 

Formulář Kontrola nástroje při výměně slouží jako návod, jak postupovat při 

preventivní kontrole formy při její výměně po ukončení výroby. Na jednotlivé body 

kontroly, jako je např.: „Kontrola těsnosti hydraulického okruhu (úkapy), hadice, trubky, 

rychlospojky.“, se reaguje odpovědí stavu: OK/NOK (not OK). Dále lze informaci doplnit 

nálezem, pokud se vyskytl nějaký problém. Kontrolující údržbář se dále zavazuje 

podpisem, že je forma správně funkční a zodpovídá za její funkčnost při další instalaci      

ve stroji. O nálezech na formě se informuje vedoucí údržby. Těchto formulářů je 5 typů,     

a to pro formy tvarovací, sekací, pěnovací, BM nástroje a VF navařovací nástroje.           

Na Tab. 1 je znázorněn protokol Kontrola BM nástroje při výměně. 
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Tab. 1 – Kontrola BM nástroje při výměně 

 Kontrola BM nástroje při výměně 

Název 
nástroje:   

Kód    
nástroje: 

 Datum 
kontroly:  

  

Kontrola: Stav: Nález: 

Očištění nástroje (zbavení pracovní části od nečistot). OK / NOK  

Očištění dosedacích ploch a pouzder nástroje, zbavení zbytků materiálu. OK / NOK  

Kontrola povrchu nástroje,, (praskliny, otlaky…). OK / NOK  

Kontrola závitů pro uchycení přepravních "uší". OK / NOK  

Kontrola těsnost chladícího okruhu, rychlospojky (úkapy v chlazení formy). OK / NOK  

Kontrola těsnosti hydraulického okruhu (úkapy), hadice, trubky, rychlospojky. OK / NOK  

Kontrola upínek, šroubů pro uchycení nástroje do lisu. OK / NOK  

Kontrola těsnosti pneumatického okruhu. OK / NOK  

Kontrola stavu všech střižných hran nástroje. OK / NOK  

Kontrola stavu vyhazovacího systému. OK / NOK  

Kontrola funkce vyfoukávacího systému. OK / NOK  

Vložení všech distančních kolíků do pouzder na formě. OK / NOK  

Důkladné očistění stolu pod nástrojem: OK / NOK  

Jiné nálezy: 

Kontrolu provedl: Podpis: 

Pozn. Kontrolující osoba je zodpovědná za správnou funkčnost formy při její další instalaci ve 
stroji. Při jakémkoliv nálezu informovat o skutečnostech vedoucího údržby. 

     

4.5 Denní záznam směn údržby 

Denní záznam údržby slouží k zapisování oprav. Tento zápis provádí Teamleader 

(vedoucí směny) do tabulky (Tab. 2). Tyto informace se dále zapisují do souboru Analýza 

poruch strojů. Při využití automatického filtru můžeme v tomto souboru zpětně dohledávat 

historie oprav, například kolikrát, kdo a proč kterou formu opravoval.  
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Tab. 2 – Denní záznam údržby

 

    

4.6 Analýza poruch strojů 

Soubor, kde se rozdělují činnosti na jednotlivých zařízeních. Vyhodnocuje se zvlášť 

druh činnosti (oprava, prevence, inovace) a oblast činnosti (mechanika, hydraulika, 

pneumatika, elektronika a ostatní, viz. Tab. 3). V grafu se následně vyčísluje, kolik času 

v minutách činnosti zabraly. V následujícím grafu (Graf 1 – Analýza poruch strojů) 

můžeme například vyčíst, že v červenci dosáhly práce při opravách a řešeních závad 

hodnoty 1400 minut na stroji pro Side trim tvarování. 

 

 

    Graf 1 – Analýzy poruch strojů 

Vše se pak vyhodnocuje v dalších grafech (Doba opravy linek, rozdělení dle oblasti 

závad a počet závad v měsíci viz. Příloha 1 - Analýza poruch strojů). Výstupem z těchto 

grafů a statistik je vyhodnocení tří nejčastěji opravovaných a tří nejdéle opravovaných 

forem do excelovského souboru: Doby oprav linek (viz. Tab. 3), u kterých se provede 

hlubší kontrola a preventivní opatření, které zabrání opakování situace, která nastala.  

0 
200 
400 
600 
800 

1 000 
1 200 
1 400 
1 600 

1
/1

2
 

2
/1

2
 

3
/1

2
 

4
/1

2
 

5
/1

2
 

6
/1

2
 

7
/1

2
 

8
/1

2
 

9
/1

2
 

1
0
/1

2
 

1
1
/1

2
 

1
2
/1

2
 

d
o

b
a
 o

p
ra

v
y

 /
 ú

d
rž

b
y

 

období 

Side trim tvarování 

prevence inovace závady 



24 

 

 Příklad: 

Na kobercové lince došlo v prosinci ke čtrnácti závadám, které zabraly údržbářům 

dohromady 665 minut práce. Následující víkend bude naplánována generální oprava, kdy 

se vyhodnotí, zda je ještě efektivní rizikovou část stroje opravovat nebo je z finančního 

hlediska a z pohledu rizika prostojů lepší, koupit rizikovou část stroje novou a úplně ji 

vyměnit.   
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 Tab. 3 – Analýza poruch strojů 
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4.7 Sledování cyklů forem 

Každá forma, ať už se jedná o sekací, navařovací, pěnovací nebo jinou, má svou 

životnost. Proto bylo ve firmě HPP zavedeno sledování cyklů forem. Během směny 

zapisují operátoři počet vyrobených kusů, což koreluje s počtem cyklů forem. Obvykle 

mají formy životnost 1 000 000 cyklů, ale záleží na typu formy, způsobu udržování            

a dalších aspektech. Následující vyhodnocovací tabulka (Tab. 4) obsahuje typ formy, 

název, kód, celkový počet cyklů z minulosti (tento protokol je zaveden nově a formy jsou 

staré až 4 roky) a počty cyklů KW (za týden).  

 

 

4.8 Plánovaná údržba 

K plánování údržby forem se na oddělení údržby využívá kalendáře, ve kterém je 

naplánována údržba na rok dopředu. Kalendář je rozdělen na měsíce a týdny. Týdně je 

v plánu zkontrolovat 4 až 5 forem. Každá forma by dle kalendáře plánované údržby měla 

jít na kontrolu každé tři měsíce. Forma, která jde na kontrolu je v kalendáři (Tab. 5) 

označena zeleně. 

 

  

Tab. 4 – Sledování cyklů forem 
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  Tab. 5 – Plánovaná údržba 
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5 Inovace systému údržby (použití prediktivní údržby) 

Jelikož využívání systému čistě preventivní údržby je neefektivní, s pomocí 

následujících nástrojů systému údržby dojde k přechodu na údržbu prediktivní. 

5.1 Zavedení reportů 

Při opravování a údržbě strojů není nutná jen samotná údržba a opravy, ale také jejich 

zapisování a ukládání. Díky tomuto získáme nejen zpětnou vazbu při dohledávání 

opakujících se chyb, ale statistické údaje, se kterými můžeme dále pracovat a vyvozovat 

z nich důsledky. Kdybychom zápisy nechávali pouze na papíře, bylo by dohledávání 

opakujících se chyb prakticky nemožné a z časového hlediska velice zatěžující. Proto 

používá firma HPP k vyhodnocování údajů o opravách excel a konkrétně pracovníky 

údržby vytvořené soubory Denní záznam směn – údržba a Analýza poruch strojů. 

Abychom zjednodušili převod ze zápisu v deníku údržby do souboru                            

Denní záznam směn – údržba, vytvořil jsem formulář (Tab. 6), který se tomuto souboru 

přizpůsobuje a snižuje volnost zápisu různých oblastí, ve kterých se práce na formě nebo 

nástroji uskutečňovala. Výsledek by měl být takový, že každý údržbář nemůže mít své 

názvy pro různé oblasti oprav, čímž se sníží rozptyl údajů a lépe se budou informace 

z jednotlivých oblastí dohledávat. Oblasti jsou dle souboru Denní záznam – údržba       

(viz. kapitola 5.5) následující: Inovace, montáž, oprava, ostatní, prevence, seřízení, výměna 

nástroje. 

Formulář obsahuje kolonky pro název stroje, oblast činnosti, informace pro doplnění, 

dobu opravy, jméno, datum a směnu. Dále formulář obsahuje výběr již výše zmíněných 

činností, aby nedocházelo k tomu, že si pracovníci údržby budou vymýšlet své oblasti. 

Formulář je vytvořen v takové velikosti, aby se vešel 3krát na jednu A4 (viz. Příloha Denní 

záznam práce) a neplýtvalo se zbytečně papírem vzhledem k tomu, že se předpokládá jeho 

denní používání. 
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Tab. 6 – Denní záznam práce 

    

Od použití tohoto formuláře bylo nakonec upuštěno. Místo něj byla vytvořena tabulka, 

která byla vystavena na zdi na hale, kam chodí údržbáři zapisovat opravy a jiné činnosti 

(viz. Tab. 7)  

5.2 Záznam poruch strojů a zařízení 

Tabulka je rozdělena do dvou hlavních částí. První vypisuje vedoucí směny výrobního 

oddělení. Zapisuje prioritu opravy, aby nedocházelo k nedorozuměním, kdy se opravuje 

forma, která nespěchá a forma, která má jet v blízké době výrobu stojí a neopravuje se. Pro 

přehlednost a jednoduché zpětné dohledání zodpovědných osob, se připisuje jméno nebo 

číslo vedoucího údržbářů, který má právě směnu. Druhá část, kterou vyplňuje údržba, 

obsahuje čas začátku a konce opravy. Pro případ, že by se forma opravovala déle, jsou zde 

dvě kolonky, jedna pro jméno údržbáře, který začal na opravě a další pro údržbáře 

dokončujícího opravu a předávajícího formu. Vše vyplňuje Teamleader nebo mistr údržby.  
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Tab. 7 – Záznam poruch strojů a zařízení 

 

  



31 

 

5.3 Standardní postup preventivní údržby 

  

  Obr. 7 – Standardní postup preventivní údržby  
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Tento formulář bude sloužit k zpřehlednění situace na lince pro pracovníky údržby       

i výrobního oddělení. Standardní postup preventivní údržby bude zafóliován nebo jiným 

způsobem chráněn před poškozením a bude trvale přiložen na lince. U každé linky tedy 

bude určitý počet takovýchto standardů, podle toho, které formy na dané lince jedou 

výrobu. Tímto si lidé, kteří jsou na oddělení údržby nebo oddělení výroby noví, rychle 

ujasní, která forma na linku patří, a která ne. Na každém standardu je název formy, kód       

a typ. Dále je na Standardním postupu údržby fotka horní a dolní formy a výrobku, který se 

na formě vyrábí. Hlavní částí je Postup údržby, kde jsou zapsány všechny jednotlivé body 

údržby, které se mají po výměně provést. Seznam bodů vychází z formuláře Kontrola 

nástroje při výměně (viz. 5.4) 

5.4 Týdenní záznam údržby při výměně formy 

Stávající systém kontroly forem byl následující: Po ukončení výroby byl přivolán 

údržbář, který podle formuláře Kontrola nástroje při výměně (viz. 5.4) bod po bodu vše 

zkontroloval, zakroužkoval stav OK/NOK, případně připsal detailnější informaci v případě 

nějaké poruchy nebo nedostatku. Vyplněný formulář odevzdal na konci směny.  

Tento postup ovšem neměl žádný vyhodnocovací efekt a zůstával na papíře jako 

podklad pro případnou pozdější kontrolu nebo dohledání informací. To by ovšem v případě 

uchování informací pouze v papírové formě bylo časově značně náročné a neefektivní. 

Proto byl vytvořen následující soubor v Excelu, který bude zapsaná data týdně 

vyhodnocovat a bude mnohem jednodušší vytvořit nějaké závěry o průběžném stavu 

forem. Zároveň se může ustoupit od Kalendáře plánované údržby (Tab. 5), který je 

neefektivní, vzhledem k tomu, že neupřednostňuje formy, které jsou kazové. Tzn., že jde 

na preventivní kontrolu stejně často (každé tři měsíce) forma, která je kazová a forma, 

která běží takřka neustále bez větších závad. Následující body 5.4.1 až 5.4.4 vysvětlují                

a znázorňují fungování vyhodnocovacího souboru Týdenní záznam údržby při výměně 

formy. 
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5.4.1 Seznam nástrojů 

První částí souboru Týdenní záznam údržby při výměně formy je Seznam nástrojů 

(Tab. 8). Obsahuje kód karty, typ formy a název formy. Název formy je zároveň odkazem 

na kartu. Každá forma má svou kartu, ve které se samostatně vyhodnocuje, kolik proběhlo 

výměn během jednoho týdne atd. 

Tab. 8 – Seznam nástrojů   

 

Čísla karet jsou barevně odlišena podle typů forem (viz. Tab. 8), protože jednotlivé 

typy forem se liší v bodech kontroly (viz. 5.4). Jinými slovy 5 typů forem – 5 různých 

formulářů Kontrola nástroje při výměně – 5 barevných rozlišení podle typů forem. 

Tab. 9 – Rozdělení typů forem podle barev 

  barva typ formy 

  tvarovací 

  blow molding 

  sekací 

  pěnovací 

  navařovací 
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5.4.2 Karty jednotlivých forem 

 

  

  Tab. 10 – Týdenní záznam údržby při výměně forem 
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Karty jednotlivých forem, kterých je celkem 42 (20 – tvarovací, 2 – blow molding,       

7 – sekací, 9 – pěnovací, 4 – navařovací) obsahují buňky pro datum výměny formy, čas 

výměny a jméno údržbáře, který výměnu prováděl. Dále následují podle abecedního 

pořádku body kontroly, které odpovídají bodům kontroly ve formuláři Kontrola nástrojů 

při výměně, ovšem pouze k odpovídajícímu typu formy, v tomto případě - T3 forma 

tvarovací (Tab. 10), tedy formulář Kontroly nástroje při výměně pro tvarovací formy. 

Z formuláře Kontrola nástroje při výměně se přepisují informace na kartu (Tab. 10)     

a to tím způsobem, že pokud je na formuláři „OK“, administrativní pracovník píše „1“, 

v případě „NOK“ (Not OK), pracovník píše „0“.  

V případě, že administrativní pracovník udělá chybu a nechá políčko s podtržítkem 

(což je původní stav buněk), nechá buňku prázdnou nebo napíše jiné číslo, než 0 nebo 1, 

automaticky se zobrazí vpravo v kolonce stav šedé kolečko, které upozorňuje, že pole 

nebylo vyplněno nebo došlo k chybě v zápisu. 

V případě, že červené pole, nezávisle na žlutých a zelených polích, je vyplněno 0, 

automaticky se v kolonce stav objeví červené kolečko, které označuje neschopnost 

v provozu. 

V případě, že jsou všechny červeně označené body v pořádku (tedy jsou zapsány jako 

1, což znamená OK stav v pořádku), potom záleží na bodech označených žlutě, v tomto 

případě například: Kontrola závitů na uchycení přepravních uší. Pokud jsou všechny 

červené kolonky OK, a kterákoliv ze žlutých kolonek je označena číslem 0 (Not OK), 

vpravo v kolonce stav se objeví žluté kolečko, které označuje, že je forma provozuschopná, 

ale je potřeba co nejdříve ji opravit. 

Zeleně označené body, jako například: „Očištění nástroje (zbavení pracovních částí 

nečistot)“ nemají na provozuschopnost větší vliv, proto pokud všechny červeně a žlutě 

označené body splňují podmínku, kterou je stav OK, tedy zápis čísla 1, pak se v kolonce 

stav objeví zelené kolečko, které znamená provozuschopné, ať už je odpověď na otázky    

se zeleným pozadím 1 nebo 0. 

Při zapisování do souboru Týdenní záznam údržby při výměně forem docházelo 

k zasekávání počítače, protože tento soubor obsahuje spoustu provázaných funkcí, proto 

byl vytvořen další soubor, který je skoro stejný, ale pasivní. Znamená to, že se do něj 
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zapisují hodnoty, ale nic se v něm nepřepočítává (neobsahuje žádné funkce). Na příklad na 

konci týdne se zapne aktivní soubor a pomocí funkcí se do něj hodnoty z pasivního 

souboru začnou zapisovat samy a vyhodnotí se všechny podmínky a funkce v souboru. 

Sice to potrvá nějakou chvíli (odhadem maximálně 2 minuty), ale to již není takový 

problém, jako časové prodlevy při zapisování stavů, kdy může dojít k chybě. 

5.4.3 Grafy 

Výsledky všech jednotlivých 42 forem se zobrazují v grafech na samostatné kartě, kde 

se na jedné A4 zobrazuje vždy výsledek stavů 14-ti forem po uplynulém týdnu. Graf 

s názvem formy procentuálně informuje o stavu forem při výměně za poslední týden. 

V tomto případě graf vlevo Koberec FD WGN LHD – T3 ukazuje, že 60% kontrol             

po výměně formy (po výrobě na lince) mělo výsledek provozuschopný, 20% 

provozuschopný s podmínkou, že je potřeba formu připravit na opravu a 20%, kdy po 

ukončení výroby forma nebyla schopna provozu a oprava je tedy nutná.  

Graf zobrazující stavy forem v procentech může být zavádějící vzhledem k možnosti 

nízkého počtu výměn některé formy během jednoho týdne, proto je vedle každého grafu 

zobrazen číselně výsledek výměn a jejich celkový součet, aby si vedení údržby mohlo 

jednoznačněji udělat nezkreslený obrázek o stavu formy. 
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  Graf 2 – Výsledky stavů forem po výměnách během týdne 

5.4.4 Vyhodnocení – Provozuschopnost nástrojů 

Poslední kartou v souboru Týdenní záznam údržby při výměně formy je       

vyhodnocení a má název Provozuschopnost nástrojů (Tab. 11). V této kartě jsou již bez 

grafů a zcela přehledně seřazeny vyčíslené stavy všech forem během předchozího týdne. 

Zde si lze rychle vyhledat nejrizikovější formy. Tři nejrizikovější formy se zapíší zvlášť                        

a v jednotlivých kartách nebo ve formulářích Kontrola nástroje při výměně se dohledají 

důvody, proč byly tyto formy nejrizikovější, tedy proč byly nejvíckrát neschopné provozu. 
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Důvody se zapíší do kolonky Popis poruchy. Poté se provede opatření, které by mělo 

problémům zamezit a vše se zapíše do kolonky Opatření.  

 Tab. 11 – Provozuschopnost nástrojů 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zlepšit stávající systém údržby ve firmě HP Pelzer 

Ostrava, protože stávající systém preventivní údržby byl časově náročný a neefektivní. 

Vyřešením tohoto problému bylo zavedení prediktivní údržby, a to prostřednictvím již 

zaběhnutého systému kontrol forem na konci každé výroby. Formuláře k zapisování stavů 

forem na konci výroby jsou přepisovány do počítačového souboru v excelu, který 

vyhodnocuje stav formy a zároveň vypočítává, kolikrát v jednotlivých stavech 

(provozuschopný; provozuschopný, potřeba opravit; neschopný provozu) tyto formy byly. 

Tento soubor je navrhnut na týdenní zápis dat, po kterém následuje vyhodnocení a provede 

se opatření. Je to jednoduchý, ale přesto velmi efektivní způsob vyhodnocování stavů 

forem, který šetří čas pracovníkům údržby. Především je vysoký předpoklad pro 

prodloužení životnosti všech takto kontrolovaných forem a snižuje se riziko prostojů. Pro 

přehled a jednodušší orientaci nových zaměstnanců oddělení výroby a údržby byl vytvořen 

Standardní postup údržby, který dělá situaci při výměnách a kontrolách forem přehlednější. 

Každý pracovník se na tento standard na lince může podívat a ověřit si, zda forma na linku 

patří, jak vypadá materiál touto formou vyráběný a co všechno se na ní má po výrobě 

kontrolovat.   

Vzhledem k tomu, že nebyl dostatek času pro aplikaci nového systému, nejsou 

k dispozici výsledky pro zhodnocení a porovnání s předchozím systémem před úpravou. 

Některé změny budou pozorovatelné téměř ihned, ale například prodloužení životnosti 

takto rychle pozorovat nelze. Již nyní je ovšem jisté, že dojde k ušetření času, který 

zabíraly nadbytečné preventivní opravy některých nekazových forem. Tato práce není 

poslední inovací, ale pouze ukazuje směr, kterým se firma HP Pelzer hodlá vydat a jde 

pouze o jeden krok kupředu ve zlepšování systému údržby, který se bude stále 

zdokonalovat. 
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