Autonóm karbantartás
Workshop
Autonomous Maintenance
Workshop

Célok / Objectives
•
•

•
•
•

•

Tanulni a Teljeskörű és az Önálló Karbantartásról
Önállóan karbantartani egy gépet
– Rendbehozni a gépet
– Olyan fejlesztéseket csinálni, hogy könnyű legyen jó kondícióban tartani
– Standard-eket létrehozni, hogy jó állapotban tartsuk a gépet
Érezzük jól magunkat, úgy hogy tanulunk is közben
Learn about TPM and Autonomous Maintenance
Do Autonomous Maintenance on a “equipment”
– Refurbish the “equipment”
– Improve ease of keeping in good condition
– Develop standards to keep in good condition
Have fun – learn something

Defíniciók / Definitions
•
•

•
•

•
•

•
•

Teljeskörű Karbantartás (TPM)
– Egy rendszer, mely összeköti a karbantartást a céggel
– A célja, hogy növelje a termelékenységet és a profitot
Önálló karbantartás (AM)
– A dolgozó bevonása az eszköz gondozásába
– Tisztítási, ellenőrzési és olajozási eszköz
– Egyszerű rutin karbantartói feladatok
Tervezett megelőző karbantartás (PPM)
– Mérnöki rutin karbantartás
Előrejelző karbantartás
– Olyan technikákat alkalmaz, mellyel előre lehet jelezni, hogy mikor fog a gép meghibásodni (rezgéselemzés, hőgrafika)
Total Productive Maintenance (TPM)
– System that links all maintenance in a Company
– Is aimed at improving productivity and profit
Autonomous Maintenance (AM)
– Operator involvement in equipment care
– Cleaning, checking and lubricating equipment
– Simple routine Maintenance tasks
Planned Preventative Maintenance (PPM)
– Engineering routine maintenance
Predictive Maintenance
– Use of techniques such as vibration analysis and thermographics to predict when equipment will fail

Karbantartói magatartás – Hagyományos
versus TPM?
Maintenance Attitudes Traditional Vs TPM?
• Hagyományos
Akkor javítsuk meg,
amikor elromlik

• TPM
Tartsuk a gépet jó állapotban
az egész életére úgy, hogy
helyesen tartjuk karban

• Traditional
Fix it when it
breaks down

Keep equipment in good
condition for its full life by
properly maintaining it

TPM – Szerepek és felelősségek
TPM - Roles and responsibilities
Helyesen használni a gépet,
az operator is képes legyen
az 1. szintű karbantartást
elvégezni.

Termelés

Tervezett
karbantartást
végezni a gépen

Karbantartás

Kioktatni a
dolgozókat
Oktató
anyagokat
bevezetni

Dolgozzunk
együtt
A folyamatot auditálni
A gépet szabaddá tenni a
karbantartás számára
(tervezettnek kell lennie)

Management
Biztosítani irányítást

Biztosítani erőforrást

TPM – Szerepek és felelősségek
TPM - Roles and responsibilities
Perform Planned
maintenance on
Equipment

Involved in maintaining
equipment
(Autonomous maintenance)

Production

Engineering

Train
operators
Develop
training
materials

Working
together
Audit the process
Release machines when
needed by maintenance
(needs to be planned)

Management
Provide leadership

Provide resources

A karbantartók munkájának értékelése
Measuring Maintenance Performance
Hagyományos
mérése a
karbantartásnak

Könnyen mérhető
Munka/anyag/pótalkatrész
Külső szolgáltatók
Karbantartási fix költség

Alacsony hatása
van a profitra
Csökkentett
sebességgel megy
a gép

Nehezen mérhető

Nagy hatása
van a profitra

Zötyögés és kisebb
megállások

Szerszám
csere

(a jéghegy csúcsa)

Leállások
Selejt és
átmunkálás

Késői
kiszállítás

Képességeink hatékonytalan
kihasználása
Munka
kiszervezés

Rossz
image
Alacsony
rugalmasság
Az üzlet
elvesztése

Elkezdődnek a
veszteségek

Annak a költsége,
hogy nincs
karbantartás
(Rejtett)

A karbantartók munkájának értékelése
Measuring Maintenance Performance
Easy to measure
Low impact on profit

Running at
reduced speed

Labour
Materials/spares
Outside services
Maintenance overhead
Tool
changes

Idling and minor
stoppages
Late delivery
Ineffective
use of skills

High impact
on profit

Out-working

(Tip of the iceberg)

Breakdowns

Make readies

Difficult to
measure

Traditional
maintenance
measure

Poor image
Low flexibility
Lost
Business

Scrap and
rework

Start up
losses

Cost of not doing
maintenance
(Hidden)

Hogyan mérjük a működés teljesítményét?
How do we measure operational performance?
OEE =

Teljeskörű
szerszám
hatékonyság
OEE

Tényleges kibocsátás
Lehetséges kibocsátás X100%
Rendelkezésre álló idő

Lehetséges kibocsátás

Tényleges kibocsátás

Meg kell érteni
ezeket a
veszteségeket

Csökkent
sebességgel
megy a gép
Zötyögés és kisebb
megállások

Veszteségek
Szerszám
csere
Felfutási kihozatal
sebességvesztése

Állásidő
Selejt és
átmunkálás

Hogyan mérjük a működés teljesítményét?
How do we measure operational performance?
OEE =

Overall
Equipment
Effectiveness

Actual output
Potential output

X100%

Time available

Potential output

Actual output

Need to understand
these losses

Running at
reduced speed

Losses
Tool
changes
Make readies

Idling and minor
stoppages

Start up
losses

Breakdowns
Scrap and
rework

A TPM előnyei
Benefits of TPM
Mit gondolsz mik az előnyei?
•

Gép
– Maximalizáljuk a hatékonyságot
– Fejlesztjük a megbízhatóságot és a
termelékenységet
– Gazdaságos használat – a teljes
élettartamára
•

•

Üzlet
– Fejlesztjük a hatékonyságot
– Növeljük a kapacitást
– Rugalmas
– Növeljük a profitabilitást

Emberek
– Jobb munkakörnyezet
– Oktatást kapnak újabb típusú készségekre
– Növeljük a készségeik kihasználhatóságát
– Praktikus és hatékony csapatmunka
– Kevesebb frusztráció

A TPM előnyei
Benefits of TPM
What do you think the benefits could be?
•

Equipment
– Maximise efficiency
– Improved reliability and productivity
– Economic use - total service life

•

•

Business
– Improved OEE
– Increased capacity
– Flexibility
– Improved profitability

People
– Better working environment
– Training in new skills
– Increased utilisation of skills
– Practical and effective team-working
– Less frustration

Mi a különbség az önálló karbantartásnál?
What’s different about Autonomous
Maintenance?
Fejlődik az operátor/mérnök ismerete az adott gépről és folyamatról
Megosztják egymás között a célokat, hogy fejlesszük a hatékonyságot
• Visszaállítani a gépet a lehető legoptimálisabb állapotba
• Megtartani a gépet a lehető legoptimálisabb állapotban
• Megoldani a felmerülő problémákat
• Bevezetni a legjobb gyakorlatot
• Fejleszteni a gépeket
Megcserélni az operátorok és a karbantartók szerepét
Fejleszteni a csapatmunkát az operátorok és a karbantartók között
Improved operator/engineer understanding of equipment and process
Shared objective to improve OEE by:
• Restoring equipment to optimum condition
• Keeping equipment in optimum condition
• Resolving any problems
• Establishing best practices
• Improving equipment over time
Changing roles of operators and engineers
Improved teamwork between operators and engineers

Mennyire fontos az operátor?
How important is the Operator?
• Az operátor az, aki legelőször érzékeli a gép állapotában
létrejövő változásokat, valamint ő tudja megóvni a gépet a
leállástól.
• Az operátorok odafigyelése nélkül a karbantartók nem tudják
hatékonyan teljesíteni a feladatukat.
• (Az nagyon fontos, hogy a karbantartók figyeljenek az
operátorokra, és aszerint cselekedjenek, amit az operátor
jelzett.)
• It is the Operators who can sense the condition of
equipment and prevent it from breaking down.
• Without this co-operation maintenance cannot be carried out
effectively.
• (It is important that we listen to and act on what the operator
is reporting)

Mennyire fontos az operátor?
How important is the operator?
• Milyen ellenőrzéseket csinálsz a saját kocsidon?

• What checks could you do on your car?

Operatori ellenőrzések - autó
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Karbantartó felelőssége
Maintenance Responsibilities
Operator
Operator
Megelőzés
Megelőzés
Prevention
Prevention

Kocsi tisztítása
Karcolások ellenőrzése
Kőfelverődés ellenőrzése
Elhasznált gumik
Clean the car
Check for scratches
Check for stone chips
Check tyre wear

Operator
Operator
Mérés
Mérés
Measurement
Measurement

Guminyomás mérés
Olajszint ellenőrzés
Hűtővíz fokolás
Check tyre pressure
Check Oil level
Check coolant

Karbantartói
Karbantartói
szerviz
szerviz
Engineer
Engineer
service
service

10.000 km szervíz
Motordiagnosztika
10.000 km service
Engine diagnostics

Kulcs-tanulságok
Key Learning Points
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Tudatában kell lennünk azoknak a rejtett költségeknek, amelyeket a
„gyorsan megjavítom” hozzáállás okoz a gépen
Használnunk kell az érzékeinket, hogy felfedezzük a gép problémáit
Operátoraink és karbantartóink a szakemberek, tehát ők tudják eldönteni
hogyan használják és tartsák karban a gépet a lehető legjobb módon
(megfelelő oktatás után)
Fejlesztenünk kell köztük a csapatmunkát
Együtt tudjuk mérni az előnyöket, kialakítani és karbantartani az optimális
állapotot és folyamatosan fejleszteni a gépet
We need to be aware of the Hidden Cost caused by the ‘quick fix’ approach
to equipment problems
Use our senses to detect equipment problems
Our operators and engineers are the experts so they can (with training)
decide how to run and maintain equipment in the best way
We must improve Teamwork between them
Together we can Measure the benefit, set and maintain Optimum
Condition and continuously Improve our equipment

Gép állapotának felmérése
Equipment Condition Introduction
Mit gondoltok mi a fő oka a gép meghibásodásának?
What do you think are the main causes of equipment breakdowns?
Tapasztalt ok
Perceived Reason

Előtte
Before AM

Utána
After AM

Előny
Benefit

Költség
Cost

Rossz tervezés
Poor design

70 %

20 %

Magas
High

Magas/közepes
High/middle

20 %

Magas
High

Okosabb karbantartási
költségvetés
Better maintenance plan

Helytelen géphasználat
Incorrect operation

20 %

Magas
High

Közepes/alacsony
Middle/low

Emberi hiba
Human error

20 %

Magas
High

Közepes/alacsony
Middle/low

Por vagy hulladék Dust
or debris

20 %

Magas
High

Alacsony/nulla
Low/zero

Gyenge Karbantartás
Poor Maintenance

30 %

Miért olyan fontos a por és a hulladék?
Why is dust and debris so important?
Kapcsolat a problémák és a gyors romlás között
Relationship between problems and accelerated deterioration
• Természetes romlás – a dolgok természetes módon romlanak a
normális használat által
• Gyors romlás – A dolgok külső hatások miatt romlanak
• Natural Deterioration - Things deteriorate naturally as they are
used properly
• Accelerated Deterioration - Things deteriorate through outside
influences
A gyors romlás két erőforrása / The two sources of accelerated deterioration
• Gép alapú – a koszolódást nem lehet megelőzni
• Operátor alapú – alapállapot nincs karbantartva, úgy mint tisztítás,
ellenőrzés, zsírzás + emberi hibák
• Equipment Based – No prevention of the causes of Dust, Dirt and other
Contamination
• Operator Based - Basic conditions not maintained such as Cleaning,
Checking and Lubricating plus Human Errors

Az önálló karbantartás négy lépése
The 4 steps of Autonomous Maintenance

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

Kioktatni mindenkit az új standard-ekről
Mindenkinek követnie kell az új standard-eket
Train everyone in the new standards
Get everyone to follow the standards

Standard-eket létrehozni
Tisztítani, ellenőrizni és karbantartani
Vizuális standard-ek
Create standards
Clean, Check and Maintain
Visual standards
Tegyük könnyebbé a tisztítást, ellenőrzést és zsírzást
Kiküszöbölni/megszüntetni a por/hulladék keletkezését
Kiküszöbölni a szivárgásokat
Make it easier to Clean, Check and Lubricate
Eliminate/Reduce sources of dirt and debris
Eliminate leaks
A gépet jó állapotba kell hozni
Kialakítani belső tisztítási, ellenőrzési és zsírzási standard-eket
Felcímkézni a hibákat és kiküszöbölni azokat
Get equipment back to good condition
Set initial Clean, Check and Lubrication standards
Tag defects and eliminate defects

Előkészület
Preparation
A megbeszélés előtt a gép
részeit is meg kell vizsgálni
Before the workshop the
break down the equipment
into sections.

Használd a gépet és a
gépkönyvet, hogy ezt
megtedd
Use the equipment and
equipment manual to do
this.

Előkészület - Preparation
Kritikussági vizsgálat - Criticality assessment
Minden részét a gépnek
bontsd fel fő alkatrészeire,
vagy összeszerelői szintre
Break each section down to
key component or assembly
level
Becsüld meg a meghibásodás
valószínűségét, súlyát és az
érzékelhetőségét
Estimate the probability of failure, severity
of failure and detection of failure before it
happens.

Használdd ezt a priorizálásra
Use this to prioritise the condition
appraisal
Ha valami a munka biztonságát veszélyezteti, az
egyből a legsürgősebbé válik
Anything with safety implications becomes a top
priority

Magyarázat a kritikusságra
Legend for Criticality

Gyakoriság, valószínűség - Probability
•
•
•

Segít a gép állapotfelmérése során
a prioritások felállításában
This allows priorities to be set when
assessing the condition of the
equipment

3 Gyakran történik - Happens frequently
2 Alkalmilag történik - Happens occasionally
1 Ritkán vagy soha nem történik - Happens infrequently or never

Súly - Severity
•
•
•

3 Teljes funkcióvesztés - Complete loss of function
2 Részleges funkcióvesztés - Partial loss of function
1 Nincs funkcióvesztés - No loss of function

Észlelhetőség - Detection
•
•
•

3 Nem lehet érzékelni, mielőtt elromlik - No detection before failure
2 Van rá esély, hogy érzékeljük, mielőtt elromlik - Some chance of detection before
failure
1 Könnyen érzékelhető, mielőtt elromlik - Easy to detect before failure

Step 1

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

A gépet jó állapotba kell hozni
Kialakítani belső tisztítási, ellenőrzési és zsírzási standard-eket
Felcímkézni a hibákat és kiküszöbölni azokat
Get equipment back to good condition
Set initial Clean, Check and Lubrication standards
Tag defects and eliminate defects

Step 1
Megérteni a gép működését
Understand the machine

Menjünk a géphez és
nézzük meg, hogyan
működik
Go to the machine and
find out how it works
Rajzold le a gépet – hogyan funkcionál
Draw the machine – how it functions

Step 1
Tisztítva ellenőrizzünk
Cleaning is Checking
Teljes
takarítás
Complete
clean out

Ellenőrízzük le
mindenhol
Inspect
everywhere

Tisztítsuk meg
minden cm2-t a
gépnek
Clean every square
centimetre of the
equipment

Határozzunk meg
minden nem
normális működést
Identify all
abnormalities

Tudjuk, hogy
mit keresünk
Know what to
look for

Helyreállítani a
gép állapotát
Restore
Condition

Végezzük el a
megbeszélés alatt
vagy tegyük be a
felújítási tervbe
Complete during the
workshop or put on
refurbishment plan

Step 1
Mit keressünk?
What to look for?
Mialatt a gép működik
•
•
•
•

Abnormális zajokat
Levegő szivárgást
Működő szenzorokat
Helyesen funkcionáló gépet
• A lánc jó helyen van
• Sima működés
• A kötések jól működnek
• A stop gomb működik (ahol kell)

With the machine running
•
•
•
•

Abnormal noises
Air leaks
Sensors working
Machine functions correctly
• Belts run in line
• Smooth operation
• Interlocks work
• Stop buttons work (where
practical)

Step 1
Mit keressünk?
What to look for
Amikor a gép le van állítva és áramtalanítva van With the machine stopped and isolated
 Dirty or neglected equipment (e.g.
• Koszos vagy elhanyagolt részeket
Filters)
• Szétvált tömlőket
 Disconnected hoses
• Hiányzó vagy sérült védő burkolatokat
 Missing or damaged guards
• Hiányzó vagy elveszett anyákat és
 Missing or loose nuts and bolts
csavarokat
 Leaks - Hydraulic and lubricating
• Szivárgásokat
oil, water, ink
• Fém reszelékeket
 Metal filings
• Kopott/sérült szíjakat
 Worn/damaged belts
• Szorult vagy csiszolatlan csapágyak
 Seized or rough bearings
• Mérőeszközök és zsírzási pontok – rejtett,
 Gauges and lubrication points –
vagy hozzáférhetetlen
hidden, inaccessible
• Kopott láncok, lánckerekek, csigák, vezető
 Worn chains, sprockets, pulleys,
szíjak, tengelyek stb.
drive belts, shafts, etc.
• Törött vagy sérült elektromos csatlakozások
 Broken/damaged electrical
connections and cables
és kábelek
 Signs of things rubbing – where
• Olyan jeleket, amelyek súrlódásra utalnak,
they shouldn’t
pedig nem kellene
 Anything else that doesn’t look right
• Bármi mást, ami nem néz ki jól

Step 1
Mit keressünk
What to look for

Szalagok, melyek helytelenül
vannak felszerelve
Tapes that are incorrectly
assembled

Mérőeszközök,
melyeket nehéz
leolvasni
Gauges that are
difficult to read

Olaj szint??
Oil level?

Step 1
Mit keressünk?
What to look for

Törött vagy sérült alkatrészek
Broken or damaged parts
Eltömődött szűrők
Clogged filters

Step 1
Mit keressünk?
What to look for

Helyes feszessége a láncnak vagy szíjnak
Correct tension on chains and belts

Step 1
Feltételes értékelés - Conditional appraisal

Töltsétek ki a feltételes
értékelést a kritikussági
vizsgálat, valamint a belső
tisztítás és ellenőrzés
alapján
Complete Condition appraisal
based on Criticality assessment
and findings during initial clean
and check

Step 1
Felújítási terv - Refurbishment plan

Töltsétek ki a felújítási tervet, részletezve azokat a munkákat amit az
esemény alatt meg tudtok csinálni, valamint azokat a munkákat amit
csak az esemény után lehet elvégezni.
Complete a refurbishment plan detailing work done during the workshop
and work needing to be completed after the workshop

Kultúra
Culture
Olyan kultúrát kialakítani, ahol a cél a gépek jó állapotban tartása
Culture of keeping equipment in good condition
Szokássá válik
Attitude Becomes
Tisztítás / Cleaning
Ellenőrzés / Checking

Felfedni a nem megfelelő dolgokat / Discovering
Abnormalities

Helyreállítani és kiküszöbölni a nem megfelelő dolgokat /
Restore & Eliminate Abnormalities

Pozitív hatások
Positive Effects

Büszkeség a
munkahelyen
Pride in the workplace

Step 2

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

Tegyük könnyebbé a tisztítást, ellenőrzést és zsírzást
Kiküszöbölni/megszüntetni a por/hulladék keletkezését
Kiküszöbölni a szivárgásokat
Make it easier to Clean, Check and Lubricate
Eliminate/Reduce sources of dirt and debris
Eliminate leaks
A gépet jó állapotba kell hozni
Kialakítani belső tisztítási, ellenőrzési és zsírzási standard-eket
Felcímkézni a hibákat és kiküszöbölni azokat
Get equipment back to good condition
Set initial Clean, Check and Lubrication standards
Tag defects and eliminate defects

Step 2

Step 1

Mindent
ellenőrizz

Teljes
tisztítás

Step 2

Küszöböld ki a
port és
szennyeződést

Minden nem
normális
működést
határozz meg
Határozd meg a
nehezen
tisztítható
területeket
Jegyezd fel a
por és
szennyeződés
eredetét
Elemezd hogy
mikor keletkezik a
por/szennyeződés
- normal vagy
abnormal ?

Helyreállítani
az állapotát
Javítsd a
hozzáférést a
tisztítandó
részhez
Küszöböld
ki/szüntesd
meg/csökkentsd
az eredetét

Találd meg a
gyökér okát

Step 2
Kiküszöbölni a szivárgást
Eliminate leaks

Step 2
Kiküszöbölni a szivárgást
Eliminate leaks

Step 2
Kiküszöbölni a szivárgást
Eliminate leaks

Step 2
Legyen hozzáférhetőség a zsírzási pontokhoz
Access to lubrication points
Civiemme
stacker

47 Grease nipples
situated all around
stacker some
inaccessible

Step 2
Könnyeb ellenőrizhetőség
Easier to Check

Step 2
Könnyebb ellenőrizhetőség
Easier to check

Step 2
Könnyebb karbantartás
Easier to maintain

Gyerünk és csináljuk meg
Now let’s go and do it

Step 3

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

Standard-eket létrehozni
Tisztítani, ellenőrizni és karbantartani
Vizuális standard-ek
Create standards
Clean, Check and Maintain
Visual standards
Tegyük könnyebbé a tisztítást, ellenőrzést és zsírzást
Kiküszöbölni/megszüntetni a por/hulladék keletkezését
Kiküszöbölni a szivárgásokat
Make it easier to Clean, Check and Lubricate
Eliminate/Reduce sources of dirt and debris
Eliminate leaks
A gépet jó állapotba kell hozni
Kialakítani belső tisztítási, ellenőrzési és zsírzási standard-eket
Felcímkézni a hibákat és kiküszöbölni azokat
Get equipment back to good condition
Set initial Clean, Check and Lubrication standards
Tag defects and eliminate defects

Vizuális standardek
Visual Standards
CÉL - Objective
Tedd könnyűvé,
hogy jól csináld
To make it EASY
to do things right

és nehézzé,
hogy rosszul csináld
and DIFFICULT
to do things wrong




Vizuális technikák
Visual Techniques
• Jelölések a mérőeszközön (piros és zöld)
• Szint mutatók az olajos üvegen
• A mozgó alkatrészekhez ellenőrző ablakok
• Pozíció jelzése a csavaroknak és anyáknak
• Felcímkézni a nyitott és zárt szelepeket
• A motor forgásirányát megjelölni
• Megjelölni a géprészek beállítását
• Megjelölni a kritikus területeket a tisztítási,
ellenőrzési és zsírzási pontokon
• Színkódokkal jelölni a zsírzást

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markings on Gauges (Red
and Green)
Level Indicators on Oil
Bottles
Inspection Windows for
Moving Parts
Positional Markings of Nuts
and Bolts
Tagging Open and Closed
Valves
Direction of rotation of motors
Marks for alignment
Highlighting Critical Areas for
Cleaning, Checking and
Lubricating
Colour codes for Lubrication

Vizuális technikák
Visual Techniques
• Sorszámmal jelölni az ellenőrzési pontokat
• Fényképeket kirakni a gép standard állapotáról
• Árnyék táblát kirakni a pótalkatrészeknek és
szerszámoknak
• Standard Műveleti Folyamatokat és Utasításokat
kirakni a gép helyes működtetéséről
• Ábrákat és grafikonokat kirakni, hogy megmutassuk
a folyamatot

•
•
•
•
•
•

Sequence Numbers on Inspection Checks
Photographs of Equipment Standards
Shadow Boards for Spares and Tools
Standard Operating Procedures and
Instructions for Correct Operation
One point lessons
Charts and Graphs to show Progress




BEFORE






AFTER

☺

Step 3
Vizuális standard-ek
Visual standards
Jelölések a mérőeszközön
Marking on gauge

Ellenőrizd a sorszámát
Check sequence number

Step 3
Vizuális standard-ek
Visual standards

Jelölések a mérőeszközön
Marking on gauges

Step 3
Vizuális standard-ek
Visual standards

Use of 1 point
lessons to
show where
belts go on
machine

Step 3
Vizuális standard-ek
Visual standards

Ellenőrzési ablak és
egyszerű mérőeszközök
Inspection windows and
simple gauges

Red (not OK)
Green (OK)

Window

Step 3
Vizuális standard-ek
Visual standards
Világos színűre festett gép
Light colour
machine paint
Nyitott gép a könnyű
ellenőrzés
és hozzáférés miatt
Open machine for
easy checking
& access

Levegő nyomás
színkóddal jelölt
Air pressure is
Colour marked

Az olaj szint ellenőrzése
Monitoring oil
levels
MIN - MAX
Hidraulikus olaj
hőmérsékletének
ellenőrzése
Hydraulic oil
Temperature
monitoring

Karbantartói
ellenőrző lista
Ellenőrző számok
Service checklist
Checkpoint numbers

Step 3
Tisztítási és ellenőrzési standard-ek
Clean and check standards
Clean & Check Sheet
Machine/Area : TB7

Date & Issue No. :

CO/BI/C&C/181002

4

10

Clean & Check Sheet
Machine/Area : TB7

Date & Issue No. :
CO/BI/C&C/181002

4
5

8

6

9

3

9

3

How
Often?

Wipe surfaces
and vacuum –
do not use
compressed air
Wipe surfaces
clean after
operation 1
Visual and feel
with machine
isolated

Clean and
free from
debris

Visual check to
level

At correct
level

X

Operato
r

Check
condition

Straight Bar,
undamaged
suckers

Visual check
and feel
condition with
machine
isolated
Visual and
noise

Good
condition

No leaks

X Operato
r

Visual and
noise

No
blockages

X Operato
r

Behind rear
guard

2

X

Sensors
and
reflectors
Grippers
and pads

X

3

X

Side oil
sight glass
x2
Suckers
and sucker
bars
All Tapes

4

X

5

X

6

X

Suction
pipes and
valves

7

X

Air Blast

Clean

Good
condition, not
worn or
damaged

X

Clean and
free from
debris

Visual check to
level

At correct
level

X

Operato
r

Check
condition

Straight Bar,
undamaged
suckers

X

Operato
r

Visual check
and feel
condition with
machine
isolated
Visual and
noise

Good
condition

X

Operato
r

No leaks

X Operato
r

Visual and
noise

No
blockages

X Operato
r

X

Behind rear
guard

2

X

Sensors
and
reflectors
Grippers
and pads

X

X

Wipe surfaces
and vacuum –
do not use
compressed air
Wipe surfaces
clean after
operation 1
Visual and feel
with machine
isolated

1

MONTH

Criteria
SHIFT

Method

1

Method

Who?

Location
LUBE

CHECK

No.

CLEAN

What?

7

Assistan
ts
3

X

Operato
r
4

X

5

X

X

Operato 6
r

X

Suction
pipes and
valves

X

Operato 7
r

X

Air Blast

X
X

Who?

Location

Criteria
SHIFT

6

How
Often?

LUBE

8

CHECK

5

DAY

2

WEEK

1

CLEAN

No.

What?

7

Side oil
sight glass
x2
Suckers
and sucker
bars
All Tapes

Clean

Good
condition, not
worn or
damaged

X

MONTH

2

DAY

1

WEEK

10

Assistan
ts

X

Operato
r
X

Step 4

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

Kioktatni mindenkit az új standard-ekről
Mindenkinek követnie kell az új standard-eket
Train everyone in the new standards
Get everyone to follow the standards

Standard-eket létrehozni
Tisztítani, ellenőrizni és karbantartani
Vizuális standard-ek
Create standards
Clean, Check and Maintain
Visual standards
Tegyük könnyebbé a tisztítást, ellenőrzést és zsírzást
Kiküszöbölni/megszüntetni a por/hulladék keletkezését
Kiküszöbölni a szivárgásokat
Make it easier to Clean, Check and Lubricate
Eliminate/Reduce sources of dirt and debris
Eliminate leaks
A gépet jó állapotba kell hozni
Kialakítani belső tisztítási, ellenőrzési és zsírzási standard-eket
Felcímkézni a hibákat és kiküszöbölni azokat
Get equipment back to good condition
Set initial Clean, Check and Lubrication standards
Tag defects and eliminate defects

Step 4
Oktatás - Training
• Kioktatni a dolgozókat az önálló karbantartásról
• Felépíteni egy tudásbázist a gépről
– Konstrukció
– Műkődés
• Felépíteni olyan képességeket, hogy képesek legyenek
a feladataikat ellátni az emberek
• Train employees in Autonomous Maintenance
• Build knowledge of the machine
– Construction
– Operation
• Build skills to perform tasks

One Point Lessons

• Contain content which can be delivered in 15 minutes or less

• Are highly visual

• Are an essential aid to communication for Operators,
Maintainers, Managers and Support Staff

• Address the main stages of the learning process:•Explain
•Demonstrate
•Practice
•Confirm

(Awareness)
(Understanding)
(Skill Development)
(Competent to Train Others)

Step 4
Oktató anyag
Training material
One-Point Lesson
Subject : Folder set up when using gluer
Who : Printers

Move former roller along shaft
until cut out is in line with glue
stream

Adjust position of drive rollers
until cut out is in line with glue
stream

Remove ebonite segments that
fall in line with glue stream

Oktatás - Training
Example

Shift 1
Use One Point
Lessons (1PL) plus
Supporting Visual Aids
to explain why as well
as how

Next Shift
Confirm 1PL Best
Practice application

1 Week Later
Assess ability to
train others

(e.g. Monday)

(e.g. Tuesday)

(e.g. Monday wk 2)

I demonstrate

Practice

Practice

1 Day

1 Week

You demonstrate
By assigned
Trainer

Assessment 1
By assigned
Trainer

Assessment 2

By Team
Leader

Step 4

Step 4

Step 3

Step 2

Step 1

Kioktatni mindenkit az új standard-ekről
Mindenkinek követnie kell az új standard-eket
Train everyone in the new standards
Get everyone to follow the standards

Standard-eket létrehozni
Tisztítani, ellenőrizni és karbantartani
Vizuális standard-ek
Create standards
Clean, Check and Maintain
Visual standards
Tegyük könnyebbé a tisztítást, ellenőrzést és zsírzást
Kiküszöbölni/megszüntetni a por/hulladék keletkezését
Kiküszöbölni a szivárgásokat
Make it easier to Clean, Check and Lubricate
Eliminate/Reduce sources of dirt and debris
Eliminate leaks
A gépet jó állapotba kell hozni
Kialakítani belső tisztítási, ellenőrzési és zsírzási standard-eket
Felcímkézni a hibákat és kiküszöbölni azokat
Get equipment back to good condition
Set initial Clean, Check and Lubrication standards
Tag defects and eliminate defects

Autonomous
Maintenance
Workshop

The
End
RRC

