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Előzmények 
 A BPW Hungária Kft. - Szombathely 

 Fő profil: merev és kényszerkormányzott pótkocsi futómű 
gyártás 
 Közúti „Nehéz” futómű üzletág, ca. 20000 m2 termelő 

területen 

 Agrár üzletág futóművek, aggregátok, vonószerkezetek stb. 
ca. 25000 m2 termelő területen 

 ~ 1400 saját dolgozó (produktív, improduktív, szellemi) 

 Forgácsolás, hegesztés, felületkezelés (KTL alapozás, 
színrefestés), szerelés jellemző technológiák 

 TPM bevezetésre határozott elképzelés (JIPM hétlépcsős 
modell) és korábbi részsikerek 

 



Kiindulás 
 BPW TPM modell és AAS TPM modell egyeztetése 

 Tréningek AM és PM oldal dolgozói számára 

 Gépek osztályozása rendelkezésre állt (A, B, C, D 
kategória) 

 Szakértői teamek rendelkezésre álltak (10+1 team) 

 A kiemelt  (magas kockázatú) „A” kategóriás gépek (11 
db) jelentették a fókuszt: 

 Élhajlító, CNC megmunkáló gépek, szemcseszóró, 
marógép, festő berendezés, tompahegesztő…stb  



Konkrét példán keresztül: Miebach – Európában egyedülálló tompahegesztő gép 

MAGAS KOCKÁZATÚ GÉPEK TPM FEJLESZTÉSE 



A munka menete 
 A kiemelt berendezések elemeinek összegyűjtése 

 Alkatrész < berendezés elem < gépegység 

 AM szakértők + PM szakértők + kezelők 

 Gép mellett, együtt 

 Berendezéselemek vizsgálata 

 Állapot értékelés 

 Kritikusság becslés (ISO5500X, kockázat értékelés) 

 (ERCM elemzés) 

 Tisztítási és ellenőrzési rend kialakítása 





Tisztítási és ellenőrzési rend 

 



Fejlesztés az ERCM alapján 
 ERCM = optimális 

karbantartási megközelítés 
kiválasztása 

 EPL: egy pontos lecke (oktató 
anyag) 

D:/tanácsadás/Projektek/BPW/TPM támogatás/11.23/A_Miebach/EL-BPW-komlex-rend_Miebach.docx
D:/tanácsadás/Projektek/BPW/TPM támogatás/11.23/A_Miebach/EL-BPW-komlex-rend_Miebach.docx


További akciók 
 Helyreállítások kivitelezése 

 Állapot és kritikusság alapján ütemezve 

 Féregirtás (tipikus hibák) 

 Kenési rendszer újragondolása (ellenőrzési terv) 

 

 



Mit tehet még a kezelő? 
• Kenési rendszer ellenőrzése 
• Hatékonyság romboló problémák 

feltárása 



A „B” kategóriás berendezések 
 18 gép, módszer ugyanaz 

 Takarítás 

 Elemekre bontás 

 Állapotértékelés 

 Kritikusság becslés 

 ERCM 

 Tisztítási ellenőrzési rend kialakítás 

 Kenési terv 

 Önaudit felépítés (team koordinátorokkal) 



› AM támogató: 

› xy 

› PM támogató: 

› zv 

Jelen állapot: 2015.11.23

Sor
Fejlesztések lépése (kéziönyv 

alapján):
Igen Nem db

1 Gépkockázati besorolás megtörtént

2 Elvárt állapot EPL van

Kezdeti tisztítás megtörtént

3 Féregkeresés megtörtént 16

Férgek megszüntetésének állapota  16/6 nyitott

Eszkalált férgek 2

4 Kritikusság becslés elkészült

Állapotértékelés elkészült

ERCM

Ellenörzési tisztitási terv elkészült

5 Kenési ellenörzési terv elkészült

6 TPM tábla elkészült Lapozó

7 Gépnapló Nincs rá szükség

Tartalmi kialakítás megtörtént

Aktuális

8 Gépállapot ellenörző audit működik

Kezelői oktatás megtörtént

Dolgozói javaslatok a fejlesztéshez vannak

Helyreállítási terv - Karbantartási terv

Checklista 
 Hedelius TPM fejlesztéséről (B kategória) 



Karbantartók bevonása 
 PM pillér építése még várat magára 

 Addig: 

 Hibaadatok (vállalatirányítási rendszerben rögzítve) 
alapján elemzések 

 Vezető hiba okokra ellenintézkedések 

 A3-as formátumon beszámoló a csapatmegbeszélésen 



 



Plusz egy elem: TPM bevezetés 
módszertani kézikönyv 
 Tartalma 

 Az egyes lényeges lépések sorrendjének … 

 …és megvalósításának leírása 

 Sablonok, dokumentumok 

 Felhasználás: 
 Új gépkezelők oktatása 

 Rotálódás során oktatás 

 Új területek bevonása (pl. éves besorolás felülvizsgálat után) 

 „Mintaüzemi terület” létrehozása 

 Önálló további kiterjesztés 

 Beszállítók fejlesztésének lehetősége 



Továbblépési lehetőségek 
 „A” kategóriás berendezések további fejlesztése: mit 

tehet még a kezelő – karbantartói erőforrások 
felszabadítása, átcsoportosítása 

 „B” kategóriás berendezéseken AM kiépítése 

 PM pillér építése 

 ERCM alapján karbantartási feladatok 

 Éves karbantartási terv készítés 

 Terv melletti elköteleződés (termelés programozás, és 
karbantartás) 

 Karbantartási mérőszámok követése 



Eredmények 
 Soft: 

 Tisztábbak az „A” kategóriás berendezések 
 Humán szenzor érzékenyebb - Elkötelezett kezelők 
 Kevesebb hiba miatti állás  
 Karbantartói profilváltás folyamatban (folyamatos hibajavításból, 

megelőző (hibaelemző) munkák térnyerése) 
 

 Hard – mért pontokon: 
 OEE – (gép rendelkezésre állás) javulás 
 RGH számosságának csökkenése  
 QAD tanulságok: 

 MMTR, MTBF mérés 
 Megállásos géphibák számának csökkenése  
 Megelőző karbantartásra szánt idő nőt 

 



Az együttműködés módja 
 Tréning sorozat 

 Intenzív első szakasz több tanácsadói nap segítség 

 Havi egy konzultáció és közös munkanap 

 Jó támogatottság: szakértői teamek (AM/PM) 

 Elkötelezett teamtagok 

 Vezetői elvárás 



Gantt terv részlet 

 



 Kérdések? 

További kérdések esetén: 
Fekete Gábor  
tpm tanácsadó 
tpm@aastadium.hu 
20/973-2866 
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