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ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá konceptom rastu  produkcie a kvality v podnikoch na Slovensku prostredníctvom 

programu celkovej produktívnej údržby, ktorá vplýva na správanie sa zamestnancov v pracovnom 

procese. Cieľom príspevku je poukázať na problematiku zavádzania celkovej produktívnej údržby do 

praxe podnikov a ako to vplýva na kvalitu výrobkov a služieb na výstupe výrobného procesu. 

Príspevok prezentuje konkrétny nástroj údržby, poukazuje na celkovú efektívnosť zariadenia, ktoré 

bolo v podniku skúmané. Hodnotí CNC sústruh Puma. Postup s potrebnými vstupnými parametrami 

a výpočtami bol spracovaný ako manuál, ktorý sa dá použiť na akýkoľvek CNC sústruh Puma v danej 

prevádzke. Na základe zozbieraných údajov bola vypracovaná príručka na výpočet celkovej 

efektívnosti zariadenia, ktorý má byť nápomocný pri zavádzaní celkovej produktívnej údržby 

v skúmanom podniku. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: stroj, sústruh, manuál, výrobný proces, celková produktívna údržba, celková 

účinnosť zariadenia 

 
ABSTRACT 
The paper deals with the concept of production and quality growth in companies in Slovakia through 

the program of total productive maintenance, which affects the behavior of employees in the work 

process. The aim of the paper is to point out the issue of introducing total productive maintenance into 

the practice of companies and how it affects the quality of products and services at the output of the 

production process. The paper presents a specific maintenance tool, showing the overall efficiency of 

the equipment that has been studied in the enterprise. Evaluates Puma CNC lathe. The procedure with 

the necessary input parameters and calculations has been worked out as a manual that can be used on 

any Puma CNC lathe in a given operation. On the basis of the data collected, a manual has been 

developed to calculate the overall efficiency of the equipment to assist in the implementation of total 

productive maintenance in the enterprise under review. 

KEY WORDS: machine, lathe, manual, production process, total productive maintenance, overall 

equipment effectiveness 

 
 
ÚVOD 

Celková produktívna údržba (z angl. Total productive maintenance - TPM) je program, ktorý 
zahŕňa novo definovaný koncept pre údržbu zariadení a vybavenia. Cieľom je výrazné zvýšenie 
produkcie a kvality spolu so zvýšením morálky zamestnancov a uspokojenia z práce. Pred vznikom 
TPM bola považovaná preventívna údržba ako najlepšie riešenie, ale teraz sa v priemysle kladie väčší 
dôraz na dlhšiu životnosť strojov. TPM je inovatívny prístup k údržbe, ktorá optimalizuje účinnosť 
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zariadenia, odstraňuje poruchy a podporuje autonómnu údržbu obsluhy, ktorá je pripravovaná na 
každý deň denníkom údržby [1]. 
Program TPM sa podobá populárnemu programu TQM (z angl. Total Quality Management – celkové 
riadenie kvality) [1]. TQM je program, ktorým sa v podniku snažia zvýšiť kvalitu výrobkov a služieb, 
aby sa tým zvýšilo aj uspokojenie zákazníkov, teda sa dá povedať, že sa zvyšuje povedomie o kvalite 
v celej organizácii. Teda TPM je program určený na udržanie zariadení a na výrobu produktov a TQM 
sa zameriava na kvalitu týchto produktov. Ak sa  TPM a TQM spoja, môže sa zvýšiť kvalita a TPM sa 
môže v tom prípade stať jedným zo spôsobov ako dosiahnuť cieľ TQM [2].  

Hlavnou myšlienkou TPM je zapojiť operátorov do udržiavania svojho vlastného zariadenia a 
zdôrazňovať proaktívnu a preventívnu údržbu, ktorá položí základ pre zlepšenie výroby (menej 
porúch, zastavení a chýb) [3]. 
Ide o zapojenie všetkých pracovníkov – od vrcholových po radových. Je dôležité, aby aj manažéri 
podporovali myšlienku zavedenia TPM. Je potrebná hlavne finančná podpora od vrcholových 
manažérov organizácie. Mnoho nástrojov - ako sú zapojenie všetkých zamestnancov, benchmarking, 
dokumentácia, sú používané k implementácii a optimalizácii TPM [1]. 
   
ČO JE CELKOVÁ PRODUKTÍVNA ÚDRŽBA – TPM 

TPM Total (za účasti všetkých zamestnancov organizácie), Productive (efektívnosť údržby 
a výrobných zariadení, neustále zdokonaľovanie),  Maintenance  (udržiavanie strojov a zariadení 
v dobrom technickom stave). 

Celková produktívna údržba TPM je koncept programu údržby, globálny prístup k údržbe zariadení, 
ktorý sa snaží dosiahnuť dokonalú výrobu: 
• žiadne prestoje; 

• žiadne zastavenia alebo pomalý chod; 

• žiadne chyby. 

 
Okrem toho dbá na bezpečné pracovné prostredie: 
•   žiadne nehody [3]. 
Proaktívna a preventívna údržba je dôležitá na dosiahnutie maximálnej prevádzkovej efektívnosti 

zariadení a práve na ne kladie program TPM veľký dôraz. Rozdiel medzi preventívnou údržbou 
a TPM je na Obrázku 1. Medzi rolami výroby a údržby sa pomaly odstraňujú rozdiely tak, že sa 
prízvukuje dôraz na posilnenie pomoci operátorom udržiavať ich zariadenie [1]. Ide o to, aby do 

údržby boli zapojení všetci zamestnanci vrátane robotníkov. Cieľom je maximalizovať efektívnosť 

strojov a zariadení a vytvoriť tak optimálne podmienky vo vzťahu človek - stroj - prostredie. 

 

 
Obr. 1 - Plánovaná údržba a TPM [7] 
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CELKOVÁ EFEKTÍVNOSŤ ZARIADENIA VYUŽITÍM NÁSTROJA TPM  
 

Hlavná myšlienka  celkovej efektívnosti zariadenia OEE (z angl. Overall Equpiment 
Effectiveness) je meranie percenta plánovaného času výroby, ktorý je skutočne produktívny. Mnoho 
výrobných liniek je produktívnych len na 60%, čo znamená, že vznikajú obrovské príležitosti pre ich 
zlepšenie [2].  
OEE poskytuje kľúčové ukazovatele k „štíhlej výrobe“.  Celková efektívnosť zariadení je systém 
opatrení, ktoré zabezpečujú nepretržitú viditeľnosť produktivity výroby a odpadu. Poskytuje jasné 
zameranie na využitie zariadenia a vybavenia. OEE je celosvetovo uznávaný ako štandard pre 
kvantifikáciu výrobného úspechu [5]. 
Celková efektívnosť zariadenia sa používa ako miera úspešnosti implementácie TPM. Identifikuje 
straty spojené s chodom zariadenia – šesť najväčších strát [1]. 
Ide o tieto straty: 

I. Prestoje (ovplyvňujú pohotovosť zariadenia) 
• porucha zariadenia, 

• prestavovanie a zoraďovanie. 

II. Strata výkonu (ovplyvňuje výkon zariadenia) 
• chod na prázdno, 

• znížená rýchlosť. 

III. Strata kvality (ovplyvňuje kvalitu výrobkov) 
• chyby v procese, 

• nábeh (straty pri nábehu). 

V dnešnom priemysle vo výrobných procesoch sa tieto straty vyskytujú prevažne vo 
výrobných halách. Toto plytvanie je kvôli operátorom, údržbe, procesu, problémom strojov 
a nedostupnosti náhradných dielov v určitom, čo najkratšom čase [6].  

Iné formy plytvania zahŕňajú nečinnosť stroja, pomalú pracovnú silu, rozoberanie stroja, či 
nedostupnosť dielov. Straty súvisia s kvalitou, a to má značný vplyv, pretože v podniku ide aj 
o povesť a zarobené peniaze. Existujú aj iné neviditeľné straty, ako je ovládanie stroja pod určitou 
rýchlosťou, strata pri spustení stroja, rozoberanie stroja a slabé miesta v procese [6].  
 

OEE (z angl. Overall Equipment Effectiveness) je meranie, ktoré určuje percento 
plánovaného výrobného času, ktorý je skutočne produktívny. OEE = 100% predstavuje dokonalú 
produkciu: vyrábajú sa bezchybné výrobky, tak rýchlo, ako je to možné, bez odstávky.    

OEE je užitočná nielen ako orientačná a základná hodnota ale aj: ako meradlo na porovnanie 
výkonnosti výrobných aktív v priemyselných štandardoch, ako základ môže byť použitá pre 
sledovanie pokroku v priebehu času v odstraňovaní chýb z výrobného procesu. 
 
Meradlo pre OEE (viď Obr. 2): 

• OEE = 100% (perfektné) je ideálna výroba. Výroba bezchybných dielov, tak rýchlo, 
ako je to možné, bez okamihu zastavenia. 

• OEE = 85% (svetová trieda) je považované za svetovú triedu pre všetkých 
výrobcov. Pre mnoho spoločností je dlhodobým cieľom. 

• OEE = 60% (typické) je pomerne typické pre výrobcov, ale ukazuje, že existuje 
značný priestor pre zlepšenie. 

• OEE = 40% (nízke) nie je vôbec nezvyčajné pre výrobné podniky, ktoré ešte len 
začínajú sledovať a zlepšovať svoj výrobný výkon. Jedná sa o nízke percento a vo 
väčšine prípadov ho možno ľahko zlepšiť prostredníctvom jednoduchých opatrení 
(napríklad sledovaním dôvodov zastavenia a riešenia najväčších zdrojov odstávky - 
jeden po druhom) [2]. 
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Obr. 2 - Meradlo OEE [2] 

Pre výpočet OEE platí vzorec:  
 

OEE = pohotovosť x výkonnosť x kvalita x 100  [%] 
Vysvetlivky: 

• kvalita (kusy, ktoré sú vyrábané bez chýb), 

• pohotovosť (celková doba, počas ktorej výrobné zariadenie naplánované na výrobu), 

• výkonnosť (najrýchlejší čas na výrobu jedného kusu) [2]. 

Preferovaný spôsob výpočtu OEE je podľa vzorca popísaného vyššie, ale poskytuje oveľa bohatšie 
pochopenie dopadov vo výrobnom procese, prostredníctvom jej rozdelenia na tri straty: 

• strata pohotovosti, 

• strata výkonu, 

• strata kvality. 

Pohotovosť zohľadňuje stratu, ktorá zahŕňa všetky udalosti, ktoré zastavia plánovanú produkciu za 
určitú dobu (niekoľko minút alebo dlhšie). Strata pohotovosti zahŕňa neplánované zastávky (ako je 
napríklad zlyhanie zariadenia alebo nedostatok materiálu) [2]. Pohotovosť sa teda počíta ako pomer 
čistého času chodu a plánovanej doby chodu. Kde čistý čas predstavuje hodnotu celkovej doby 
chodu od ktorej sa odpočíta čas prestojov. 
 
Pohotovosť = čistý čas chodu / plánovaná doba chodu, 
Čistý čas chodu = celkový čas chodu – prestoje. 
 
Výkon zohľadňuje stratu, ktorá zahŕňa všetky faktory, ktoré spôsobujú výrobné straty v prevádzke 
pri nižšej ako maximálnej možnej rýchlosti pri spustení. Vieme ju vypočítať podľa dostupných 
parametrov, ktoré zohľadňujú výkon zariadenia. Napríklad výkon sa dá vypočítať ako pomer 
ideálnej doby cyklu vynásobený počtom kusov ku plánovanej dobe chodu. V nasledujúcej kapitole 
je uvedený vzorec na výpočet výkonu, z ktorého sa vychádzalo v podniku pri tvorbe manuálu. 
 
Výkon = (ideálna doba cyklu × celkový počet výrobkov) / plánovaná doba chodu. 
Ideálna doba cyklu je teoretický najrýchlejší čas na výrobu jedného kusu.  
 
Jednoduchý príklad výpočtu je uvedený v Tabuľke 1[2]. 
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Tab.1 -  Príklad výpočtu OEE [2] 

Položka 
Hodno-

ta Vysvetlenie 

Ideálny 
čas 

cyklu 

1 
minúta 

Teoretický najrýchlejší čas 
na výrobu súčiastky. 

Celkový 
počet 
kusov 

300 Celkové množstvo kusov 
vyrobených v priebehu 

tohto chodu. 

Prevádz
ková 
doba 

330 
minút 

Doba chodu (plánovaná 
doba chodu) 

Výkon 90,9 % (Ideálny čas cyklu × 
celkový 

 počet kusov) / plánovaná 
doba chodu = 

=(1 x 300) / 330 

 
Kvalita berie do úvahy stratu kvality, aké súčiastky sa vyrábajú, koľko sa vyrába, koľko kusov 
nespĺňa štandardy kvality, vrátane kusov, ktoré sú neskôr prepracované [2]. 
To sa počíta ako pomer plne produktívneho času (iba počet zhodných kusov vyrobených tak rýchlo, 
ako je to možné so žiadnym prestojom) k čistému času chodu (najrýchlejšom možnom čase na 
celkový počet kusov).  
V praxi sa počíta ako: 
Kvalita = zhodné kusy / celkový počet kusov 
 
OEE berie do úvahy všetky straty (časové straty, straty rýchlosti a straty kvality), čo vedie ku 
skutočne produktívnemu  výrobnému času [2]. To sa počíta ako pomer celkového produktívneho 
času a plánovaného výrobného času.  
V praxi sa vypočíta takto: 
OEE = pohotovosť × výkon ×kvalita x 100 [%] - toto je „najjednoduchšie" vypočítané OEE.  
Ak OEE = 100% je to dokonalá produkcia: Vyrába len dobré súčiastky, tak rýchlo, ako je to možné, 
bez zastavenia.  
 
Dokonalá výroba teda znamená : 
 

• vyrábať len zhodné výrobky – kvalita = 100% 

• tak rýchlo, ako je to možné – výkon = 100% 

• bez zastavenia  - pohotovosť = 100% 

 
OEE je skvelý nástroj pre manažérov, ale aj pre zamestnancov výroby. Pre zamestnancov by však 
bolo najefektívnejšie ak by dostali popis s presnými celkovými hodnotami. Teda počet vyrobených 
kusov počas zmeny, plánovaný čas chodu zariadenia počas zmeny a čas výroby jedného kusu 
výrobku. Pre nich by sa tieto hodnoty mali stať motiváciou [2]. 
 
Na oddelení údržby bolo vybraté „najjednoduchšie“ - najmenej poruchové  zariadenie na realizáciu 
výpočtu celkovej efektivity zariadenia. Vybral sa CNC sústruh DOOSAN Puma 300M (Obr. 3).  
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Obr. 3 - CNC sústruh DOOSAN PUMA M300 

 
Na sústruhu sa vyrábajú čapy a puzdra s označením: ČAP 909, ČAP 72813, ČAP 98591, ČAP 98597, 
PUZDRO 77607, PUZDRO 68236. Tieto diely sú určené len na podvozky typu Y25, alebo TVP2007. 
 
Na CNC sústruhu bola vypracovaná kniha preventívnych prehliadok, aby obsluha vedela a mohla 
realizovať autonómnu údržbu zariadenia (Obr. 4). 
 

 
Obr. 4 - Kniha preventívnych prehliadok 

 
Aby bolo možné hodnotiť OEE, bolo potrebné zhromaždiť informácie o zariadení. Išlo o vstupné 
údaje, ako je dĺžka prestojov a chodu, počet vyrobených kusov čapov a puzdier (Obr. 5), taktiež čas 
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výroby jednotlivých dielov. Údaje boli získavané z programu SAP z oddelení údržby a výroby 
sledovaného podniku.  
 

 
Obr. 5 - A. čapy, B. púzdra 

 
VÝSLEDKY 
 

Údaje o prestojoch boli získané z oddelenia údržby, údaje o výťažku, strojovom čase, 
prípravnom čase, dátume účtovania, materiálu a označenia boli obsiahnuté v dynamickej zostave, 
ktorá bola poskytnutá na oddelení výrobných technológii. Čas výroby jedného kusu bol zistený z 
technologických sprievodiek. Tento čas je počítaný cez špecifické rovnice programom na oddelení 
výrobných technológii a následne sa zapisuje do sprievodiek. 

 
Čas výroby jedného kusu čapu (všetkých typov), je 3,220 minút, výroba jedného kusu puzdra 

trvá 2,660 minút. 
 
Pre výpočet OEE treba poznať celkové súčty jednotlivých parametrov za sledované obdobie – 

Január – December. Aby to bolo možné, bolo potrebné vyfiltrovať a usporiadať výpis z dynamickej 
zostavy, ktorý bol získaný v dokumente Microsoft Excel. Následne sa navrhla tabuľka, tiež 
v programe Microsoft Excel, kde sa urobil výpis jednotlivých položiek – ukážka tabuľky je na Obr. 6. 
Prípravný čas, strojový čas sú údaje z dynamickej zostavy, udávajú sa v hodinách, výťažok je počet 
vyrobených kusov k príslušnému dátumu, čas výroby 1ks sa udáva v minútach a je získaný ako už 
bolo spomínané z technologických sprievodiek. Všetky potrebné parametre na výpočet OEE boli 
podrobne popísane v manuále na výpočet celkovej efektívnosti zariadenia. 
 

Vypočítaný strojový čas, ako už názov políčka hovorí, bolo potrebné vypočítať. Pre výpočet 
strojového času je potrebné poznať čas výroby jedného dielca a počet vyrobených kusov za 1zmenu/1 
deň. Vypočítaný strojový čas sa tak bude vyjadrovať tiež v hodinách (hod).  Strojový čas sa teda dá 
vyjadriť vzťahom č.3, ktorý je popísaný v Manuále OEE. 
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Obr. 6 - Vstupné parametre na výpočet OEE 

 
 

Ďalším krokom boli výpočtové parametre OEE, bola to pohotovosť, výkonnosť a kvalita. Aby 
sa zistila pohotovosť zariadenia je potrebné najprv poznať plánovaný čas. Plánovaný čas je plánovaný 
čas prevádzky, teda počet hodín, ktoré sa plánujú odpracovať počas zvoleného obdobia. Na výpočet je 
potrebné zistiť počet zmien za jeden deň, dĺžku trvania jednej zmeny v hodinách, počet pracovných 
dní, dĺžku obdobia- pre ktoré chceme vypočítať ukazovateľ. Tieto údaje sa zistia priamo na prevádzke 
daného zariadenia. Ak je za dané obdobie plánovaný prestoj, tak pri výpočte plánovaného času sa 
musí tento plánovaný prestoj odrátať.  Udáva sa v hodinách.  

 
Pohotovosť je teda schopnosť zariadenia v určitom okamihu plniť požadované funkcie. 
 
Na výpočet výkonnosti je potrebné v tomto prípade poznať  celkový strojový čas (ktorý je 

daný) a celkový vypočítaný strojový čas. Výkonnosť je teda podiel celkového vypočítaného 
strojového času a celkového strojového času.  

 
Kvalita je stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentných znakov. Na výpočet kvality je 

potrebné poznať celkový počet vyrobených výrobkov (za 1mesiac), alebo teda výťažok (ks), celkový 
počet nepodarkov (ks) a celkový počet opravovaných výrobkov (ks). Miera kvality sa vyjadruje 
v percentách (%). 

 
Tým to sa dosiahli údaje pre výpočet celkovej efektivity zariadenia, údaje sa dosadili do 

vzorcov (Obr. 7) a následne sa urobil výpočet OEE, teda OEE je výsledok súčinu pohotovosti, 
výkonnosti a kvality (Obr. 8). 
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Obr. 7- Vzorce na výpočet parametrov a OEE 

 
 

Obr. 8 - Výpočty – konkrétny príklad z podniku 

 
Následne sa urobili výpočty pre každý mesiac zvlášť, teda od januára až po december. Výsledné údaje 
OEE sú uvedené v percentách v Tabuľke 2. 
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Tab. 2 - Výsledne údaje pre jednotlivé mesiace 

 

 
DISKUSIA 
 

Podľa výsledkov uvedených v Tabuľke 2, sa dá povedať, že sa celková efektivita zariadenia 
blíži k   OEE=100% (perfektné) čo je teda ideálna výroba. Avšak v tabuľke, vidieť, že v stĺpci 
s kvalitou je stále 100%, teda výroba bez jediného chybného kusu. Tieto hodnoty sú skreslené, keďže 
v podniku sa kontrola výrobkov z tohto CNC sústruhu nerobí. Kontroluje sa až hotový výrobok, teda 
podvozok, alebo nákladný vagón ako celok. Tento postup s potrebnými vstupnými parametrami 
a výpočtami bol spracovaný ako manuál.  Manuál sa dá použiť na akýkoľvek CNC sústruh puma 
v danej prevádzke. 
 
 
ZÁVER 
 

V príspevku bola riešená problematika celkovej produktívnej údržby, ktorá má vplyv na 
celkový chod podnikov. Celková efektivita zariadenia je meranie percenta plánovaného času výroby, 
ktorý je skutočne produktívny. Údaje v príspevku sme odpozorovali z konkrétneho podniku. 
Z vypočítaných údajov sa dá povedať, že zariadenie CNC sústruh Puma 300M, na ktorom sa 
meranie uskutočňovalo, pracuje na 92%, čo by sa dalo povedať, že je perfektná úroveň, avšak údaje 
sú mierne skreslené, keďže v podniku sa kvalita daných vyrobených súčiastok nezaznamenáva, čiže 
kvalita sa brala v úvahu ako 100%, keďže iné údaje o danom parametry neboli známe. Aby boli 
výpočty presné, bolo by vhodné, aby sa v podniku začala okrem celkovej kvality, kontrolovať aj 
kvalita menších súčiastok. Aby bolo možné vypočítať OEE kedykoľvek a na akomkoľvek CNC 
sústruhu Puma. Súčasťou bolo aj vypracovanie Manuálu na výpočet celkovej efektivity zariadenia, 
ktorý sa dá v podniku použiť.  
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