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ANOTÁCIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

GILÁNI, D. Návrh systému údržby vybraného celku vozidla MHD: bakalárska práca. 

OSTRAVA: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojná, Inštitút dopravy, 2013, 

52 s. Vedúci bakalárskej práce: Famfulík, J. 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom systému údržby vybraného celku vozidla MHD 

k čomu patrí aj jeho modernizácia. V úvode sa popisuje spoločnosť Dopravný podnik 

Ostrava a.s. od ktorej boli poskytnuté dáta. V nadväzujúcej kapitole sa popisujú základné 

charakteristiky hodnotenia spoľahlivosti vozidiel k čomu patria charakteristiky náhodnej 

veličiny a zákony používané v hodnotení spoľahlivosti vozidiel. V ďalšej kapitole sú 

popísané systémy údržby používané u cestných vozidiel, ako aj systémy využívané na 

konkrétnom type autobusu. Na záver práce je prevedený návrh systému údržby a jeho 

modernizácia a vypočítané charakteristiky spoľahlivosti, na koniec zhodnotenie tejto 

bakalárskej práce z technického a ekonomického hľadiska.  

 

 

 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

GILÁNI, D. Design of Maintenance System of Selected Public Transport Vehicle Unit: 

a bachelor thesis. OSTRAVA: VSB- Technical University of Ostrava, Faculty of 

Engineering, Institute of Transport, 2013, 52 p. Supervisor of Bachelor Thesis: Famfulík, J. 

 Bachelor thesis deals with the design of the selected unit maintenance vehicle stop. 

The introduction describes the company as Ostrava Transport Company from which data 

were provided. In the follow-up chapter describes the basic characteristics of reliability 

assessment vehicles to which characteristics are random variables and laws used in 

evaluating the reliability of vehicles. The next section describes maintenance systems used 

in road vehicles as well as the system used for the particular type of bus. On conclusion of 

this work is transferred to the maintenance and upgrading of the calculated characteristics 

of reliability assessment at the end of this thesis is technically and economically feasible. 
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Zoznam použitých skratiek 

Zkratka      

IEC- International  Elektrotechnikal commision (Medzinárodná elektrotechnická komisia)  

BM- break - down maintenance (údržba po poruche) 

PM1- preventive maintenance (preventívna údržba) 

PM2- productive maintenance (produktívna údržba) 

RCM- reliability centred maintenance (údržba zameraná na bezporuchovosť)  
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1 Úvod 

V tejto práci na úvod stručne popisujem vozidlový park mesta Ostrava, resp. vozidlový 

park autobusov v Porube. Popíšem priemerné počty využívaných autobusov a ich 

priemernú starobu. V ďalšej časti mojej práce, popisujem pojmy potrebné k vytvoreniu 

potrebných charakteristík a systémy údržby používané u vozidiel. Podstatou tejto 

práce,  bude návrh údržby na autobuse typu Iveco Cytelis. Porovnanie spoľahlivosti 

s výskytom porúch pred danou modernizáciou a po nej. Na záver, technicky ekonomické 

zhodnotenie prevedenia modernizácie na daných autobusoch. 

1.1 Stručná charakteristika spoločnosti  

Mestská hromadná doprava je nutnou súčasťou každého moderného mesta. Jej vývoj úzko 

súvisí s hospodárskym a politickým vývojom celého regiónu. Tak tomu bolo aj na 

Ostravsku. MHD na tomto území začala pôsobiť od 19. storočia. Postupne sa vyvíjala 

a modernizovala až do súčasného stavu. 

Dopravný podnik Ostrava a.s. prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu, ktorá obsahuje 

313 autobusov, 273 električiek a 63 trolejbusov. Z tohto počtu je 310 vozidiel nízko 

podlažných. 

Servis a údržbu vozidiel zabezpečujú dve autobusové vozovne, a to Autobusy 

Hranečník a Autobusy Poruba. Ďalej na servis a údržbu dve električkové vozovne a jednu 

trolejbusovú. 

Popis štruktúry spoločnosti (obr.1) popisuje nasledujúca bloková schéma, ktorú som 

vytvoril pomocou programu Diagram designer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

 

obr.č.1: Organizačná štruktúra spoločnosti [4]
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Moja bakalárska práca sa bude sústreďovať len na prevádzkareň Poruba, pretože 

informácie potrebné do tejto práce, som čerpal odtiaľ, resp. od pracovníka tejto prevádzky. 

 Autobusová prevádzkareň Poruba disponuje dokopy 117 autobusmi. Najväčšie 

zastúpenie tvoria autobusy Solaris Urbino 12, ktorých počet je 28. Ďalej v širšom zastúpení 

autobusy typu Karosa B952 počtom 17 kusov, Karosa B941 počtom 16 kusov, Karosa 

B941 počtom 15 kusov, ďalej Solaris Urbino 15 s počtom 12 kusov a v menšom zastúpení 

sú to autobusy typu Iveco Cytelis s 9 kusmi, Renault Cytibus so 7 kusmi, Solaris Urbino 10 

s 6 kusmi, Karosa B961 s 4 kusmi a na koniec Solaris Urbino 18 s 3 kusmi. [4] 

Vo veľkom zastúpení sú vo vlastníctve podniku autobusy typu Solaris Urbino. Firma 

Solaris and Coach SA je rodinná firma, ktorej zakladateľmi sú Solange a Krzyzstof 

Olszewscy. Táto firma patrí medzi významnú spoločnosť vo výrobe autobusov, trolejbusov 

a električiek. Výroba bola zahájená v roku 1996 v Poznani Bolechov, no aj napriek tomu 

už bolo vyrobených viac ako 10000 kusov, ktoré putujú po viacerých krajinách. [5] 

Ďalšou významnou autobusovou spoločnosťou, ktorej autobusy sú prevádzkované 

v dopravnej spoločnosti Poruba je firma Karosa a.s., ktorá patrí medzi najväčšiu výrobnú 

firmu autobusov v Českej republike. Výroba bola vykonávaná vo Vysokom Mýte vo 

východných Čechách. V roku 2007 sa táto firma premenovala na Iveco Czech Republic. 

[6] 

1.2 Charakteristika vozidlového parku 

 

Počty prevádzkovaných autobusov som vyjadril na stĺpcovom grafe v programe Excel. 

Počty autobusov v závislosti na typu vozidla obr.č.1.2 
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obr.č.1.2: Graf počtu autobusov v závislosti na typu [autor] 

 

V ďalšej časti by som uviedol graf vyjadrujúci priemerný vek využívaných autobusov 

v podniku Poruba. Zo získaných experimentálnych dát, v ktorých boli uvedené roky 

výroby, resp. roky začatia prevádzky autobusov. Dopočet do roku 2013 uviedol vek 

autobusov a aritmetickým priemerom som vypočítal priemerný vek každého z typu 

využívaných autobusov. Uvedené v nasledujúcom grafe  (obr.1.3) 

 

obr.č.1.3: Graf priemernej staroby v závislosti na typu [autor] 
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2 Základné charakteristiky hodnotenia spoľahlivosti 
vozidiel 

Proces koncentrácie výrobných kapacít zväčšuje požiadavky na prepravenie osôb 

a zbožia. Bezpečnosť dopravy je veľmi významným akostným parametrom, ktorú 

ovplyvňujú celé rady činiteľov ako sú napr. stav dopravnej cesty, organizácia prevádzky 

alebo ľudský faktor a samozrejme je podmienená aj spoľahlivosťou dopravných 

prostriedkov. 

2.1 Definície spoľahlivosti podľa noriem 

Akosť výrobkov alebo služby je možné popísať pomocou akostných charakteristík. 

Kvalitatívne akostné charakteristiky nemožno objektívne merať, sú predmetom 

subjektívneho posudzovania ako je napr. vzhľad. Kvantitatívne charakteristiky sú 

merateľné, medzi ktoré patrí aj spoľahlivosť. 

2.1.1 Spoľahlivosť podľa normy ČSN ISO 9000:2000 

 Spoľahlivosť –V norme ČSN ISO 9000:2000 vysvetlená ako súhrnný termín  

využívaný pre popísanie činiteľov, ktorí ju môžu ovplyvňovať,  a pre popísanie 

pohotovosti. 

 bezporuchovosť - schopnosť vybraného celku plniť potrebnú funkciu za určitú 

dobu a za určitých podmienok 

 udržovateľnosť - schopnosť vybraného celku v určitých podmienkach použitia 

zostať alebo sa vrátiť do takého stavu, v ktorom plní potrebnú funkciu v takom 

prípade, keď sa údržba vykonáva v určených podmienkach za predpokladu 

používania určených  prostriedkov a postupov. 

 zaistenie údržby - je schopnosť celku poskytujúceho údržbárske služby poskytnúť 

v potrebných podmienkach na základe požiadavky také prostriedky,  ktoré svojou 

údržbou vyhovejú týmto požiadavkám 

 

Spoľahlivosť môžeme  chápať napríklad ako komplexnú vlastnosť vozidla. Jednotlivé 

vlastnosti ako sú udržovateľnosť, bezporuchovosť a zaistenie údržby môžeme rozvinúť 

o tieto ďalšie definície: 

 bezpečnosť- môžeme chápať ako vlastnosť vybratého celku, ktorý svojou funkciu 

neohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie 
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 životnosť- môžeme chápať ako schopnosť určitého celku, ktorý dokáže plniť svoju 

funkciu do doby dosiahnutia medzného stavu u vybraného systému údržby  

 pohotovosť- chápeme ako schopnosť celku, ktorý je pripravený na vykonanie 

požadovanej funkcie v určitom časovom úseku a v zadaných podmienkach 

 filozofia údržby- je celok princípov, ktorý je treba pri riadení a prevádzkovaní 

údržby 

Spoľahlivosť v užšom pojatí je vyjadrená na nasledujúcom obrázku  

 

obr.č.2.1: Spoľahlivosť v užšom pojatí [1] 

2.1.2 Spoľahlivosť podľa normy ČSN IEC 50(191) 

Spoľahlivosť je v tejto norme vysvetlená ako pravdepodobnosť bezporuchovej 

prevádzky, znamená, že vybratý celok dokáže plniť potrebnú funkciu, v určitých 

podmienkach, v nejakom časovom okamžiku. Spoľahlivosť v užšom pojatí podľa danej 

normy vyjadruje nasledujúci obrázok. 

 

obr.č.2.2: Spoľahlivosť v užšom pojatí podľa ČSN IEC 50(191) [1] 
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Ďalšie charakteristiky- Pravdepodobnosť bezporuchového stavu R(t), intenzita 

porúch λ(t), pravdepodobnosť poruchy F(t), hustota pravdepodobnosti poruchy f(t). 

V norme ČSN IEC 50(191) sú ďalej vysvetlené nasledovné pojmy: 

 porucha- rozumieme ako čiastočnú alebo celkovú neschopnosť danej sústavy 

vykonávať  potrebnú funkciu. Ak sústava  vykonala nejakú inú funkciu, pri 

prevádzke,  určí sa, či sa jedná o poruchu, alebo nie na základe určitých podmienok 

pri prevádzke . 

 doba do prvej poruchy- od  začiatku sprevádzkovania,  až k začiatku prvej 

poruchy . 

 doba medzi poruchami- Časový úsek, ktorý sa počíta medzi dvoma poruchami po 

sebe  idúcimi. 

 doba údržby- interval, behom ktorého sa prevádza na vozidle údržba, počíta sa so 

všetkými meškaniami. 

 údržba- vykonanie  technologických postupov a činnosti, pri ktorých dochádza 

k obnove k potrebnému technickému stavu celku.  

 preventívna údržba- rozumieme ako údržbu vykonávanú v dopredu 

naplánovaných intervaloch, za predpísaných podmienok údržby. Vykonaním tejto 

údržby sa znižuje pravdepodobnosť poruchy na vybranom celku. 

 údržba po poruche- údržba, ktorá sa vykonala v následku poruchy a úlohou tejto 

údržby, je celok s poruchou vrátiť do takého stavu, v ktorom je schopný  plniť 

svoju funkciu. 

 oprava- časť údržby, pri ktorej sú na celku vykonávané manuálne práce. 

2.2 Náhodná veličina 

Je to premenná, ktorá je následkom nejakého náhodného pokusu. Existujú štyri druhy 

náhodného javu a sú to: 

 Jav istý– pri dodržiavaní rovnakého komplexu podmienok a pri opakovanej 

realizácii jav nastane vždy. 

 Jav nemožný– pri dodržiavaní rovnakého komplexu a pri opakovaní realizácii jav 

nenastane nikdy. 
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 Jav náhodný– pri dodržiavaní rovnakého komplexu podmienok, ako aj pri 

opakovaní realizácie jav môže ale aj nemusí nastať. Jav nastáva buď s konštantnou 

pravdepodobnosťou, alebo s pravdepodobnosťou premennou. Závisí na náhode. 

 Jav chaotický– tento jav nie je obsiahnutý v žiadnej  doteraz uvedenej kategórii. 

Takýmito javmi sa ďalej nezabývame. V prípade výskytu sa používajú náročnejšie 

metódy. 

Kvantitatívnou mierou  možnosti výskytu javu je pravdepodobnosť jeho nastúpenia pri 

opakovaných realizáciách – pokusoch. Je jasné, že pravdepodobnosť nastúpenia javu je: 

- javu istého je                  =1 

- javu nemožného je         =0 

- javu náhodného je            1 

- javu chaotického nie je možné dopredu stanoviť 

Predmetom výskumu spoľahlivosti sú náhodné javy, ktoré sú výsledkom opakovaných 

realizácii, a ktoré vznikajú s určitou odhadnuteľnou pravdepodobnosťou. Tieto podmienky  

realizácie musia byť jasne definované, pretože ich zmena sa prejaví v priebehu 

experimentu:  

- zmenou nastúpenia pravdepodobnosti javu  

- zmenou  posudzovania skúmaného javu  

Následkom toho sa môže jav stať istým alebo nemožným a naopak. Zákonitosti náhodného 

javu sú stochastické. 

K číslicovému vyjadreniu spoľahlivosti vozidiel, je za potreby mať informácie 

o vhodne meraných a volených veličinách ako je napríklad kalometricky priebeh, počet 

cyklov do lomu súčiastky. S ohľadom na týchto veličinách – výkonovým 

parametre,  dokážeme vyjadriť počet výskytov javov a kvôli náhodnej povahe javov 

používame pojmy známe z teórie spoľahlivosti a matematickej štatistiky. 

Pri opise používame :  

P(A)…pravdepodobnosť nastúpenia javu A 

F(t)…distribučná funkcia pravdepodobnosti náhodnej veličiny t  

f(t)…hustota pravdepodobnosti náhodnej veličiny t 

E(t)…stredná hodnota náhodnej veličiny t 
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2.2.1 Rozptyl náhodnej veličiny  

 

Pri skúškach  spoľahlivosti pozorujeme početnosť prichádzajúcich javov na základe 

merateľných hodnôt, ako sú napríklad  čas, kilometrová vzdialenosť. Pri opakovaní skúšky 

spoľahlivosti pri rovnakých podmienkach sa tieto hodnoty líšia. Je to dané mnohými, často 

neznámymi činiteľmi. Náhodné veličiny majú rozptyl vždy. 

 

obr.č.2.2: Rozptyl náhodnej veličiny [1] 

Kde: 

σ- rozptyl náhodnej veličiny 

t- hodnota náhodnej veličiny 

2.3 Charakteristiky náhodnej veličiny 

Spoľahlivosť neopravovaných prvkov a sústav, je meraná pravdepodobnosťou 

bezporuchovej prevádzky a odvodenými veličinami ako sú hustota 

pravdepodobnosti,  intenzita porúch alebo stredná doba bezporuchovej prevádzky. 

Správanie výrobkov sa zvyčajne sleduje v čase, alebo niekedy je možné sledovať správanie 

v závislosti na inej veličine. U väčšiny výrobkov porucha nastáva pri ľubovoľnej hodnote 

nezávislej na premennej. Hovoríme, že náhodná premenná je spojitá. U výrobkov 

s nespojitou činnosťou, napríklad u relé, môže porucha nastať iba v určitých okamžikoch. 

Náhodná premenná je potom diskrétna. 

2.3.1 Pravdepodobnosť 

S existenciou náhodných javov je zrejmé, že pri opakovaní rovnakého pokusu sa 

náhodný jav objavuje vždy s rôznou pravdepodobnosťou. 

Pravdepodobnosť javu môžeme vyjadriť ako: všetky vzorce prebraté z [1] 
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                                      (2.1) 

Kde: 

n určuje počet pokusov kedy sa jav vyskytol  

m nám udáva celkový počet pokusov  

Pravdepodobnosť sa vyznačuje týmito vlastnosťami: 

 je nezáporná, pričom nadobúda hodnoty z intervalu <0,1> 

 Pre určitý jav je pravdepodobnosť P(A)=1 za podmienky, že  n=m 

 pre nemožný jav sa pravdepodobnosť P(A)=0  za podmienky, že n=0 

2.3.2 Hustota pravdepodobnosti 

Je funkcia vyjadrujúca pravdepodobnosť, že náhodná veličina bude nadobúdať 

hodnoty z nekonečne malého intervalu dt. Vyjadrenie na nasledujúcom obrázku 2.3 

 

obr.č.2.3: Hustota pravdepodobnosti spojitej náhodnej veličiny [1] 

 

Pričom označenie f(t) používame pre spojité veličiny a označenie p(xi) pre diskrétne 

veličiny. 

Vlastnosti hustoty pravdepodobnosti: 

 hustota pravdepodobnosti je nezáporná , f(t)  0 

 veľkosť plochy pod krivkou je rovná 1            

∫         
 

  
                                                                                                     (2.2) 

 pravdepodobnosť, že náhodná veličina t nadobudne hodnotu z intervalu <t1,t2>  

určuje  tvar: 
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           ∫       
  

  
              (2.3) 

 

 

obr.č.2.4: Hustota pravdepodobnosti pre diskrétnu náhodnú veličinu [1] 

2.3.3 Distribučná funkcia  

Distribučná funkcia je jedným z prostriedkov  popisu zákona rozdelenia a je 

definovaná vzťahom: 

            ∫     
 

  
                    (2.4) 

Definujeme ako pravdepodobnosť, že náhodná veličina T bude nadobúdať 

menšie,  alebo rovné hodnoty ako je hodnota t. Charakteristiku distribučnej funkcie 

popisuje obrázok. 

 

obr.č.2.5: Distribučná funkcia spojitej náhodnej veličiny [1] 

Pravdepodobnosť, že náhodná  veličina  bude pochádzať z intervalu <t1,t2>  nám 

popisuje nasledujúci vzťah :  

                                               (2.5) 
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alebo ďalší vzťah : 

               ∫     
 

  
                (2.6) 

Distribučná funkcia ma nasledujúce vlastnosti: 

 nezáporná a nadobúda hodnoty z intervalu <0,1> 

 je neklesajúca, čo znamená, že             pre všetky       

 medzi hustotu pravdepodobnosti a distribučnou funkciou platí nasledujúci vzťah :  

     
     

  
                za predpokladu, že existuje derivácia F(t) podľa t         (2.7) 

 Pre diskrétnu náhodnú veličinu má distribučná funkcia tvar : 

                          ∑      
   
              (2.8) 

 

 

obr.č.2.6: Distribučná funkcia diskrétnej náhodnej veličiny [1] 

V teórii spoľahlivosti je náhodnou veličinou práve doba od uvedenia do prevádzky, po 

dobu k výskytu poruchy. Distribučná funkcia potom vyjadruje pravdepodobnosť poruchy 

výrobku v čase t a označuje sa F(t). 

2.3.4 Stredná hodnota náhodnej veličiny   

Stredná doba do poruchy je daná vzťahom : 

   
 

 
 ∑   

 
                            (2.9) 

Kde: 

    -je stredná doba do poruchy i - tej súčiastky  
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n- uvádza počet výskytov javov – porúch 

2.4 Zákony používané v hodnotení spoľahlivosti vozidiel 
 

Spoľahlivosť neopravovaných výrobkov a sústav meriame pravdepodobnosťou 

bezporuchovej prevádzky a veličinami od nej odvodenými, ktorými sú hustota 

porúch,  intenzita porúch a stredná doba bezporuchovej prevádzky. Správanie výrobku 

väčšinou sledujeme v čaše, ale môže závisieť aj na výkonovým parametre. U výrobkov 

môže porucha nastať v ľubovoľnej hodnote nezávislej premennej,  napríklad 

v ľubovoľnom čase. Táto nezávislá premenná je spojitá. Ale u výrobkov s nespojitou 

činnosťou, ako je napríklad relé, môže porucha nastať práve v určitých okamžikoch, práve 

vtedy, keď je relé v činnosti, a potom môžeme povedať, že nezávislá premenná je 

nespojitá. 

2.4.1 Exponenciálne rozdelenie 

Dôležité rozdelenie v teórii spoľahlivosti. Toto rozdelenie ma konštantný priebeh 

intenzity porúch. Týmto predpokladom môže byť využitie u normálneho života výrobkov. 

Označujeme ho Ex(l) a je vyjadrené iba jedným parametrom 

 Hustota pravdepodobnosti(obr.č.2.7) je daná vzťahom: 

                , pričom                   (2.10) 

 

 

 

obr.č.2.7: Exponenciálne rozdelenie f(t) [1] 

Parameter rozdelenia:  

 -intenzita porúch, má rozmer 1/hod, 1/10
3
km, 1/10

6
 cyklov 
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 Distribučná funkcia je daná vzťahom 

     ∫        ∫             
 

 

 

 
                       (2.11) 

pričom          

Priebeh distribučnej funkcie vyjadruje obrázok 2.8 

 

obr.č.2.8: Priebeh distribučnej funkcie [1] 

Kde: 

Ts – stredná hodnota rozdelenia, môžeme tiež nazvať stredná doba do poruchy, rozmer 

môže byť napr. hod., 10
3
 km, 10

6
 cyklov  

 pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky je daná vzťahom: 

                       ;           pričom,                 (2.12) 

Pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky, môže byť v literatúre uvedená aj ako funkcia 

spoľahlivosti. Má tvar klesajúcej exponenciály.  

 

obr.č.2.9:Exponenciálne rozdelenie R(t) [1] 

 

Stredná hodnota Ts je daná vzťahom      
 

  
           (2.13) 
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Stredná doba do poruchy u exponenciálneho rozdelenia je rovná prevrátenej hodnote 

parametru  , a preto je rozdelenie popísané strednou dobou. 

 Intenzita porúch  je daná vzťahom: 

     
    

    
 

            

          
                pričom,                 (2.14) 

Priebeh intenzity porúch vyjadruje obrázok. 

 

obr.č.2.10: Priebeh intenzity porúch exponenciálneho rozdelenia [1] 

 

2.4.2 Wiebullovo rozdelenie 

Rozdelenie odvodené prof. Weibullom ako trojparametrové rozdelenie (W3p). Z 

dôvodu uľahčenia jednoduchých výpočtov sa položil jeden parameter nule - parameter 

polohy c, a tak vzniklo dvojparametrové rozdelenie(W2p). 

Z dôvodu variability je toto rozdelenie výhodné pri posudzovaní bezporuchového 

stavu technických objektov. Veľkou výhodou u tohto rozdelenia je, že  využívame pri 

výpočtoch jeden tvar rovnice, čím odpadá zložitosť výpočtu práve jednou rovnicou. 

Zmena parametru tvaru znamená nahradenie niektorých rozdelení, ako napríklad 

exponenciálne. 

 Hustota pravdepodobnosti je daná vzťahom:  

 

     
 

  
 (

 

  
)
   

    * (
 

  
)
 

+ ; pričom             (2.15) 

W3p rozdelenie(obr.č.2.11) je dané týmito parametrami: 

  - parameter meradla,     (môže byť pod označením β) 

 - parameter polohy,     
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m- parameter tvaru,     (môže byť pod označením α) 

V tomto grafe majú všetky priebehy rovnakú hodnotu   , sú odlišné iba v hodnote 

parametru tvaru m. 

  

 

obr.č.2.11: Weibullove rozdelenie (W2p) [1] 

 

 Distribučná funkcia       je daná vzťahom:  

          * (
 

  
)
 

+, pričom               (2.16) 

Priebehy troch rôznych parametrov môžeme sledovať na obrázku. 

 

obr.č.2.12: Weibullovo rozdelenie F(t) [1] 
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 Pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky určíme vzťahom 

        * (
 

  
)
 

+ ; pričom               (2.17) 

 Intenzitu porúch určíme pomocou vzťahu : 

     
 

  
 (

 

  
)
   

 ; pričom                (2.18) 

Celý priebeh vaňovej krivky môžeme popísať W2p rozdelením, z čoho vyplýva, že 

tato krivka vyjadruje  fázy života výrobku, každá s iným parametrom. Vaňová krivka na 

obrázku 2.13. 

 

obr.č.2.13: Weibullovo rozdelenie      [1] 

V intervalu (0-t1) je m menšie ako 1- uvedenie do prevádzky, v intervalu (t1-t2) je  

konštantný priebeh, čiže m sa rovná 1- prevádzka, v poslednom úseku je m väčšie ako 1-

vyradenie z prevádzky 

 Stredná hodnota  je daná vzťahom 

        (  
 

 
); pričom   je gama funkcia (tabelovaná)        (2.19) 

Výhodou tohto rozdelenia je, že obsahuje exponenciálne rozdelenie, keď parameter tvaru 

m je rovný 1 ako aj Rayleighovo rozdelenie, keď parameter tvaru je rovný 2, ďalej 

aproximuje normálne rozdelenie, keď parameter tvaru je rovný 3,5. 

Pri určovaní bezporuchovosti nejakých technických celkov,  je potrebné využitie troch 

rozdelení, a práve v tomto spočíva výhoda použitia Weibullovho rozdelenia, pričom toto 

rozdelenie nahradzuje potrebné tri rozdelenia jedným. 
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2.5 Odhad parametrov lineárnou regresiou 

Odhad prevedený analytickou metódou. Využitie preloženia empirických dát 

priamkou,  metódou najmenších štvorcov. 

V prvom rade je potrebne previesť rovnicu distribučnej funkcie (2.16) a získať tvar 

vhodný k zavedeniu substitúcie rovnice priamky.  

          * (
 

  
)
 

+              (2.16) 

          * (
 

  
)
 

+     ......... Upravenie vzťahu 2.16 

  (      )   (
 

  
)
 

        ......... Upravenie vzťahu 2.16 

                                  ......... Upravenie vzťahu 2.16   

         

zavedenie substitúcie:  

y=                             (2.20) 

k.x=                       (2.21) 

q=-     .                    (2.22) 

Smernica priamky k odpovedá hodnote parametru tvaru m, parameter meradla t0 

vypočítame úpravou: 

q=          

      
 

 
 

 

         
 

 
  (dni)              (2.23) 
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3 Systémy údržby používané u cestných vozidiel  

S rozvojom matematickej teórie spoľahlivosti v tridsiatich rokoch 20. storočia sa 

objavuje nástroj na hodnotenie náhodných procesov. Po druhej svetovej vojne vzniká obor 

spoľahlivosti, výskum je zameraný na vznik a mechanizmus poruchových procesov, vznik 

a diagnostika. Poznatky sú použité v konštrukcii vozidiel, mení sa pohľad na údržbu 

a opravy, tieto už nie sú vnímané ako neproduktívne, čo iba požaduje peniaze a nič 

nevyrába. Reakciou je vznik systému produktívnej údržby, ktorý sa uplatňuje u výrobných 

zariadení a vývoj programu RCM- údržbou riadenou bezporuchovosťou. [1] 

 

obr.č.3.1: Stupne vývoja údržby [1]     

 

BM (break - down maintenance)- údržba po poruche 

PM1(preventive maintenance )- preventívna údržba  

PM2(productive maintenance )- produktívna údržba  

RCM(reliability centred maintenance )- údržba zameraná na bezporuchovosť  

3.1 Základne pojmy 

 udržovanie - skombinovanie technických a administratívnych  zásahov, ktoré sa 

zaoberajú udržaním objektov v prevádzke schopnom stave, v ktorom môže plniť 

potrebné funkcie. 

 údržbový zásah –vykonanie potrebných údržbárskych činností 

 preventívna údržba - určená predovšetkým na zmenšenie pravdepodobnosti 

poruchy daného celku. 
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 údržba po poruche – údržba, ktorá nasleduje po zistení nejakej poruchy na 

objekte,  ktorej úlohou je daný objekt vrátiť do stavu, v ktorom môže plniť svoju 

funkciu. 

 údržbová sústava – súhrn pracovníkov, prostriedkov a dokumentácie, pričom je 

tento súhrn potrebný pri vykonávaní údržby a obnovy celkov v danej sústave 

Časové pojmy nadväzujúce k stavu celku 

 

Časové pojmy nadväzujúce k údržbe: 

 

 

3.2 Systémy údržby 

Úlohou je zabezpečiť údržbu pri združení hmotných finančných a organizačných 

zložiek. Medzi hlavné úlohy patria: 

 zadefinovať hlavné údržbárske práce, ktoré majú byť vykonané podľa druhu 

používaného objektu a prevádzkových podmienok 

 určiť si pravidelnosť údržbárskych zásahov 
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 využívať moderné druhy oraganizovania opráv  

 zaistiť organizáciu údržby, ktorá sa sústreďuje na materialovú stránku  

 zaistiť potrebnú údržbársku kvalitu práce  

 naplánovať prevádzkovo - údržbové práce s možnosťou integrácie do podnikových 

činností 

Z Pohľadu údržby prvkov na vozidle systémy údržby môžeme rozdeliť na: 

 Indivyduálny-celky sú udržiavané z najvýhodnejšieho pohľadu spolahlivosti.  

Z tohto pohľadu získavame efiktivitu a maximálnu inherentnú spoľahlivosť. 

Nevýhoda spočíva pri väčšom množstve prvkov, vzniká neúmerné zvýšenie 

prestojov z dôvodu toho, že v tejto údržbe nieje uplatnená kumulácia prác. Využitie 

pre veľmi drahé celky a obvykle dosť nedostupné. 

 Skupinový- výhodou je dobré využitie plánovaných prác na viacerých celkoch 

súčasne, pričom klesajú doby prestojov a namáhavá príprava k uskutočneniu 

údržby. Tento systém je výhodný pri hodnotení opotrebovania celku, na základe 

vizuálnej kontroly, využitie ako u cestných, tak aj železničných vozidiel. 

 Komplexná- údržba, ktorú prevádzame na všetkých celkoch súčasne. Systém 

vhodný pre širokú škálu výrobných technológií (valcovacia trať, chemické 

prevádzky, ...). Najmenšie prestoje. 

3.2.1 Údržbový systém po poruche 

Patrí medzi najstaršie systémy údržby. Spočíva v tom, že údržba sa prevádza, až v tej 

chvíli, keď na vozidle vznikne nejaká porucha, čiže nie je prevádzaná preventívne. Doby 

do vzniku poruchy môžeme nazvať náhodnou veličinou, vznikajú neočakávane. Prvok, na 

ktorom vznikne takáto porucha by mal patriť ktým jednoduchšie vymenitelným. Nemalo 

by dochádzať k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia a nemala by mať za následok 

vzniku nefunkčnosti alebo poškodenie ostatných prvkov. 

Tento údržbový systém je vyjadrený na obrázku 3.2 
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obr.č.3.2: Údržbový systém po poruche [1]     

Kde: 

R(t)- vyjadruje pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky 

t´0,t´1,t´2- čas do vzniku poruchy, následkom čoho vzniká neprevádzky schopný stav 

t1,t2,t3- čas ukončenia opravy, následkom čoho vzniká prevádzky schopný stav 

t´0-t1- čas údržby  prvku 

 

Túto udržbu môžeme nazvať aj nápravnou údržbou, pretože iba napravuje - odstraňuje 

opotrebenia a nemá za úlohu im predchádzať. Využíva sa pri prvkoch, u ktorých nie je 

možné zistiť veľkosť opotrebenia - napríklad elektronika. Potom je ale nutnosť použitia 

zálohovania. 

3.2.2 Údržbový systém po prehliadke 

V tomto údržbovom systéme sa využívajú pravidelne prehliadky,  s ktorými sa  často 

používa aj diagnostický test k zisteniu technického stavu. Po získaní informácii o veľkosti 

stavu opotrebenia sa stanoví ďalšia prevádzková doba, rozsah údržby a jej trvanie 

a následné je zostavený operatívny plán údržby. Po určitom čaše sa vykoná údržba 

a opravy a odstránenie ďalších možných porúch. Tento systém umožňuje v čase 

zareagovať na prevádzkové zmeny pri zmenšení spoľahlivosti a bezpečnosti. 
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obr.č.3.3: Údržbový systém po prehliadke [1]     

Kde: 

R(t) –pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky  

t0, t‘0 – doba prevádzky  

tp1 – priebeh prehliadky, diagnostika 

t‘0, t1 – doba údržby ,nie je v prevádzke 
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4 Návrh systému údržby s využitím prevádzkových dát 

V tejto častí bakalárskej práce sa budem venovať návrhu systému údržby na danom 

konštrukčnom celku a vykonanej modernizácii na tomto celku, ktorá úzko súvisí s týmto 

návrhom. Predmetom bude posudzovanie strednej doby do poruchy pred zmenou  a po jej 

zavedení. Podstatou bude zistiť, či sa stredná doba do poruchy zvýši, čiže, či bude mať 

zmena v údržbe význam. Na posudzovanie spoľahlivosti je zvolený typ autobusu Iveco 

Citelis, na ktorom je prevádzaná táto údržba a modernizácia. Podnik disponuje siedmimi 

kusmi týchto autobusov. Na posudzovanie bude použité Weibullovo rozdelenie (W2p).  

4.1 Posudzovaná konštrukčná časť 

Pre posudzovanie bola vybratá konštrukčná časť, a to výfukový systém ako celok. 

Presnejšie, čistenie výfukových splodín. Pre zníženie obsahu oxidu dusíku boli na tomto 

celku prevedené úpravy. Táto časť bola vybratá na základe častých porúch tohto celku. Na 

nasledujúcom obrázku je zobrazený tento celok a popísané jeho častí, z ktorých sa skladá. 

 

obr.č.4.1: Výfukový systém a jeho časti [8]     
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Popis jednotlivých komponentov: 

1. Snímač hladiny kvapaliny Ad-Blue 

2. Snímač kvality Ad-Blue 

3. Snímač teploty Ad-Blue (na prianie) 

4. Snímač teploty Ad-Blue 

5. Snímač vlhkosti a teploty nasávaného vzduchu 

6. Snímač oxidu dusíku 

7. Snímač teploty výstupných výfukových plynov 

8. Snímač teploty vstupných výfukových plynov 

9. Snímač rozdielu tlaku vo výfuku 

10. Snímač vo filtru zapracovania častíc 

11. Snímač teploty Ad-Blue 

12. Snímač tlaku Ad-Blue 

13. Snímač tlaku vzduchu 

 

Celý tento systém sa skladá z hlavných častí, ako sú hlavný vzduchojem, nádrž na reakčný 

roztok AD-blue, z modulu čerpadla, z modulu dávkovania, z rozprašovacej trysky, z 

katalyzátoru, riadiace jednotky. Ako je vidno na popise tejto schémy, je tento systém celý 

elektronicky riadený, čomu napomáhajú snímače na snímanie súvisiacich fyzikálnych 

veličín. 

Čerpadlo odoberá reakčný roztok z nádrže a pod tlakom ho predáva do modulu 

dávkovania, kde dochádza ku zmiešaniu s tlakovým vzduchom prechádzajúcim 

z tlakového okruhu vozidla. Následné je táto zmes rozprašovaná tryskou na vstup do 

katalyzátoru. 

4.1.1 Charakteristiky častí údržbového systému  

Významnú úlohu pri čistení splodín zohráva kvapalina Ad-Blue, ktorej hlavnou úlohou 

je znižovať obsah oxidu dusíku vo výfukových plynoch. Na úvod charakteristika tejto 

kvapaliny. Ad-Blue je vysoko kvalitný vodný roztok močoviny (32,5 % hmotnosti) 

obzvlášť vyvinutý pre auto - mobilné použitie z dôvodov schopnosti znižovania obsahu 

dusíku v emisiách vozidiel poháňané vznetovými motormi. Je to priezračná kvapalina bez 

zápachu, teplota kryštalizácie je pri -11,5 stupňa Celzia. V nasledujúcom obrázku je 

vyjadrená technička špecifikácia tejto kvapaliny. 
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obr.č.4.2: Technická špecifikácia kvapaliny [8]     

Kvalita AD-blue ma vplyv na životnosť katalyzátoru. Schopnosť kvapaliny znižovať obsah 

dusíku je závislá na činnosti katalyzátoru. Látka AD-blue môže nenávratne poškodiť 

katalyzátor. Nesprávna činnosť vedie k nadmerným emisiám oxidu dusíku (Nox). 

Ďalšie vlastnosti AD-blue: Kvapalina sa používa pri výrobe potravín, pri výrobe liekov 

a tiež ako poľnohospodárske hnojivo. Ako konečný produkt metabolizmu aminokyselín sa 

objavuje v ľudskom tele. Ak je vodný roztok AD-blue vystavený silnému zahrievaniu, 

môže sa vytvárať toxicky čpavok, oxid uhoľnatý (CO2) a oxidy dusíku. 

4.1.2 Údržba na autobusoch Iveco Citelis 

Dopravný podnik Ostrava vykonáva údržbu na týchto autobusoch v pravidelných 

intervaloch, a to pre uvedenú údržbu P2  je po ujazdení 40 000 km. Vykonáva sa kontrola 

celej sústavy. Ďalej uvediem konštrukčný celok autobusu a na ňom vykonanú údržbu, tieto 

hodnoty boli dodané dopravným podnikom. Kontroly a následné údržbové zásahy sú 

rozdelene do šiestich kategórii, a to sú hlavne kategórie údržby P2, P4, P6 a ďalej 

rozdelenie malých údržbových zásahov, ktoré sú pod označením P1, P3, P5. Príklad 

podstatných údržbových zásahov  prehliadky P2.  

Podvozok (rám): Kontrola funkcie a vyčistenie odlučovača oleja 

Palivový systém: kontrola tesnosti, overenie vetracej štrbiny nádrže Ad-Blue a nafty (u 

teplého motora) 

Kolesá: Kontrola stavu a tlaku pneumatík, výšky vzorku  
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Motor: kontrola hladiny prevádzkových kvapalín a ich prípadné doplnenie, výmena 

motorového oleja, výmena filtru motorového oleja, výmena palivového filtru, vypustenie 

vody z pred filtru paliva, výmena filtru blow - by motoru, výmena filtru a pred filtračnej 

inštalácie Ad-Blue, výmena prídavného filtru okruhu Ad-Blue, výmena vzduchového filtru 

motoru (sucha vložka), výmena filtru sušiča vzduchu, mazanie ovládacej páky 

V.G.T,  kontrola tesnosti zariadenia hydrostatického ventilátoru, kontrola tesnosti 

motorového ustroja (olej, chladiaca kvapalina), kontrolný test zariadenia Ad-Blue 

pomocou E.A.S.Y, kontrola stavu hnacích remeňov 

Karoséria: kontrola otvárania a zatvárania kapoty, kontrola uchytenia nosnej skrine 

batérii, kontrola funkcie vonkajších dvierok a stavu tesnenia,  kontrola stavu protikoróznej 

ochrany karosérie, vizuálna kontrola karosérie a stav tesnenia skiel 

Karoséria – interiér: kontrola funkcie chladenia vetrania, dotiahnutie skrutiek uchytenia 

nábehovej rampy, kontrola uchytenia madiel a sedadiel  

Karoséria – dvere: kontrola funkcie zariadenia pre núdzové otváranie dverí, mazanie 

zavesenia dverí, dotiahnutie skrutiek uchytenia dverí 

Elektrické príslušenstvo: kontrola uchytenia držiakov a svoriek pólov batérie, kontrola 

existencie ochrany na svorkách batérie, kontrola fungovania vonkajších svetiel, kontrola 

uchytenia výkonových káblov plošných spojov, kontrola fungovania smerových 

svetiel,  kontrola fungovania stieračov skiel, kontrola fungovania vnútorných svetiel, 

kontrola funkcie prístrojového vybavenia a kontroliek 

IT systém MYPOL: kontrola funkcie terminálu zobrazovača času a označovačov lístkov  

IT systém BUSE: kontrola zapojenia a jeho funkčnosti – BUSE 

IT systém EPIS: kontrola funkcie informačných systémov pre cestujúcich a šoféra 

IT systém RDST: kontrola funkcie RDST a ohlasovacích systémov 

Bezpečnostná výbava: kontrola hasiaceho pristroja, lekárnička, kladivka a núdzové 

východy 

Povinná výbava: OTP, poistenie, licencia, informačných panelov, piktogramov a nápisov 

Počet operácii v tomto druhu údržby je 58. Údržba P4 obsahuje 57 operácii a posledná 

hlavná údržba sa skladá z 81 údržbových operácii. 
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Údržby P1, P3, P5 patri medzi základne menej významné údržbové kroky. Príklad 

obsiahnutých krokov všetkých troch prehliadok sa skladá z: 

Kolesá: dotiahnutie matíc kolies, kontrola pneu – kordu, dezénu, výšky vzorku a tlaku 

vzduchu v pneumatikách 

Centrálny mazací systém: kontrola stavu maziva, prípadne doplnenie, kontrola stavu 

všetkých mazacích miest 

Motor: klinové remene a ich stav a napnutie – výmena po 240 tisíc kilometroch 

Elektrické príslušenstvo: kontrola stavu akumulátoru, odpojovača, uzemnenie a mazanie 

svoriek 

Počet operácii je 6. Tieto druhy údržby nie sú tak časte ako údržby P2, P4, P6. 

4.1.3 Systém údržby vykonávaný na zvolenom konštrukčnom celku 

Údržbový systém je vykonávaný na výfukovej časti autobusu Citelis. Konkrétne na 

systému čistenia výfukových splodín, ktorým základom sú modul čerpadla a jeho 

časti,  a vzduchový filter Ad-Blue. Údržbové zásahy sú vykonávané po 40 000 km na 

všetkých autobusoch, keďže táto konštrukčná časť spadá do kategórie prehliadok P2, P4, 

P6. Údržba na tomto celku spočíva vo výmene vzduchového filtru Ad-Blue po každej 

prehliadke, a to po prekonaní 40 000 km. Vo väčšine prípadoch dochádzalo k potrebnej 

výmene ešte pred týmto intervalom. Tento celok teda vyšiel ako vysoko poruchový, a preto 

bola zvolená modernizácia a následné zmeny v údržbovom systéme. Na tomto celku záleží 

najviac na čistote vzduchu, čo ma práve za úlohu pridaný filter Ad-Blue. Pri čistení 

modulu dochádza hlavne k poruche upchávania, a to pri tlakovom čistení potrubia tohto 

modulu kedy použitá kvapalina Ad-Blue pri kontakte so vzduchom kryštalizuje, čo ma za 

následok upchávanie trysky. Preto pri zvolenej modernizácia došlo k napájaniu tohto 

modulu čerpadla zvýšením tlaku z 8 na 12 barov. Zvýšením tlaku dochádza 

k lepšiemu  prečisteniu trysiek. Takéto upchaté trysky sa čistia len za pomoci horúcej vody 

a prečisteniu zvýšeným tlakom. 

Ďalšou poruchou U tohto celku sú poruchy tesnosti. kontrola tesnosti sa prevádza 

pomocou diagnostiky kde sa porovnáva odstreknuté množstvo kvapaliny, ktoré sa 

zhromaždí v nádobe. Pri danom tlaku sa vyfúkne určíte množstvo  a nasleduje porovnanie 

objemu vyfúknutej kvapaliny. 
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4.2 Štruktúra a výber prevádzkových dát 

Ako už bolo zmienene dáta k výpočtom hodnotenia spoľahlivosti boli dodané 

Dopravným podnikom Ostrava a.s., po dohode so zamestnancom podniku, od ktorého bola 

navrhnutá téma bakalárskej práce, a zároveň, s ktorým boli vypísané prevádzkové dáta, 

ktoré sme spolu vyhľadávali v systéme podniku Korund plus. Poruchy boli zaznamenávané 

v dňoch. Autobusy Iveco Citelis sú prevádzkované dopravným podnikom od konca roku 

2008. Dáta týchto porúch boli prevzaté zo siedmych autobusoch. Poruchy vznikali hlavne 

z dôvodu upchávania a nečistoty vzduchu, preto každá porucha spočívala vo filtroch. 

Všetky poruchy boli riešené vo výmene filtrov. Keďže modernizácia bola vykonaná ku 

konci roku 2012, dát po modernizácii bude menej, čo znamená ku každému autobusu bolo 

pridelená jedna doba medzi poruchami, výmenami filtru. V nasledujúcej tabuľke uvediem 

doby medzi poruchami, výmenami (tab. 4.1, 4.2) 

Tab.4.1: Dáta pred modernizáciou         Tab.4.2: Dáta po modernizácii  

 

Označenie 
autobusov 

číslo 
poruchy 

doba do 
výmeny 

filtru (dni) 

  1 35 

  2 44 

Autobus 1 3 21 

 
4 30 

 
5 53 

 
1 53 

 
2 39 

Autobus 2 3 29 

 
4 43 

 
1 27 

 
2 38 

Autobus 3 3 35 

 
4 37 

 
5 29 

 
1 56 

 
2 61 

Autobus 4 3 69 

 
4 44 

 
5 71 

 
1 94 

 
2 54 

Autobus 5 3 53 

 
4 67 

 
1 40 

 
2 30 

Autobus 6 3 39 

 
4 32 

 
1 62 

Autobus 7 2 43 

 
3 20 

 
4 38 

 

Označenie 
autobusov 

Doba do výmeny filtru 
(dni) 

Autobus 1(7016) 98 

Autobus 2(7017) 166 

Autobus 3(7018) 156 

Autobus 4(7019) 113 

Autobus 5(7020) 141 

Autobus 6(7021) 126 

Autobus 7(7022) 130 
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4.3 Analýza dát  pred modernizáciou  

V tejto kapitole budú vypočítané odhady parametrov podľa Weibullovho 

rozdelenia. Výpočet odhadu parametrov podľa lineárnej regresie. Tabuľka s vypočítanými 

hodnotami pre zostavenie X-Y grafu. Osa x - ln(-ln(1-F(t))), a osa y – ln(y), ďalej uvediem 

tabuľku s vypočítanými parametrami tohto rozdelenia a odhad strednej doby do poruchy.   

 
Obr.4.3: Graf lineárnej regresie 

 

Rovnica priamky y = 3,2239x - 12,602, z čoho vypočítame parameter tvaru 

m=k=3,2239 a parameter meradla (2.23) t0= 49,8 (deň) 

Ďalej výpočet strednej doby do poruchy (2.19)    44,6 dni, čo môžeme zaokrúhliť na 45 

dni. Pred zavedením modernizácie návrhu údržby na siedmich autobusoch typu Iveco 

Citelis bola stredná doba do poruchy 45 dni, čo je dosť často, preto bol navrhnutý systém 

modernizácie tohto celku. 

Tab.4.3: Hodnoty pre zostavenie grafu lineárnej regresie 

Porucha č. t(dni) ln(t) F(t) ln(-ln(1-F(t))) 

 1 20 2,995732 0,022293 -3,7922314 

2 21 3,044522 0,05414 -2,8884783 

3 27 3,295837 0,085987 -2,40893754 

4 29 3,367296 0,117834 -2,07644221 

5 29 3,367296 0,149682 -1,81926843 

... 

... 

... 

... 

... 

26 61 4,110874 0,818471 0,534351733 

27 62 4,127134 0,850318 0,641456641 

28 67 4,204693 0,882166 0,760092992 

29 69 4,234107 0,914013 0,89753845 

30 71 4,26268 0,94586 1,070274418 

31 94 4,543295 0,977707 1,335917183 

 

Vzorový výpočet hodnôt pre zostrojenie grafu lineárnej regresie: 

y = 3,2239x - 12,602 
R² = 0,9431 
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Osa X – ln(t)= ln(1)= 2,995732 

Výpočet hodnoty distribučnej funkcie: F(t)= (ni-0,3)/(MAX(n)+0,4)= 0,022293 

Osa Y - ln(-ln(1-F(t))) = ln(-ln(1-0,022293)) = -3,7922314 

 

Tab.4.4: Odhad parametrov W2p 

počet porúch 31 

rovnica regresie 3,2239x - 12,602 

parameter tvaru m 3,2239 

parameter meradla to ) 49,8 (dni) 

Ts  44,6 (dni)  

Γ(1+1/m)) 0,895978257 

 

Z uvedenej tabuľky je možno dostať všetky potrebné parametre, ktoré sú potrebné pre 

výpočet. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené potrebné parametre pre zostavenie grafu hustoty 

pravdepodobnosti, intenzity porúch, distribučnej funkcie a bezporuchovosti. 

Tab.4.5: Parametre na zostavenie grafov f(t), λ, F(t), R(t) 

t (dni) f(L) F(L) R(L) λ 
0 0 0 1,0000000000000000000 0 

3 0,000125 0,000116 0,9998838051393260000 0,000125 

6 0,000583 0,001085 0,9989149068457140000 0,000583 

9 0,001432 0,004004 0,9959956468029400000 0,001437 

12 0,002698 0,010092 0,9899076440574590000 0,002725 

... 

... 

... 

... 

... 

81 0,001592 0,991637 0,0083629776134885900 0,190407 

84 0,000952 0,995388 0,0046122386762403900 0,206446 

87 0,000541 0,997578 0,0024215788149049000 0,223203 

90 0,000291 0,998792 0,0012077691953001900 0,240681 

93 0,000148 0,999429 0,000570983 0,258888 

96 7,09E-05 0,999745 0,000255308 0,277828 

 

Parametre tabuľky vypočítané podľa vzorcov: (2.15), (2.16), (2.17), (2.18) t=3 

Hustota pravdepodobnosti: (2.15)      0,000125 

Distribučná funkcia: (2.16)      0,000116 

Bezporuchovosť: (2.17)      0,9998838051393260 

Intenzita porúch: (2.18)      0,000125 



 

 

41 

 

V nasledujúcich grafoch sú zobrazené priebehy hustoty pravdepodobnosti, intenzity 

porúch, distribučnej funkcie a bezporuchovosti vzniknutých poruchách na danom 

celku,  ešte pred samotnou zmenou. 

 

 
 

Obr.č.4.4: Posudzovanie konštrukčnej časti [autor] 
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Obr.č.4.5: Posudzovanie konštrukčnej časti [autor] 

4.4 Prevedenie modernizácie systému údržby 

Táto zmena v systéme údržby má vplyv na neustále poruchy na tomto celku, kedy sa 

tento celok bude opravovať, až pri každej preventívnej prehliadke. 

Ďalej bude uvedená táto zmena, ktorej podstatou je zvýšenie tlaku napájania modulu 

a namontovanie nového filtru AD-blue na čistenie vzduchu, čo ma za úlohu do tohto celku 

dodávať čo najčistejší vzduch. 

 

Obr.4.6: Namontovanie filtru AD-blue [8]     
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Zmena tlaku z 8 na 12 barov je kľúčovým údržbovým zásahom k zmenšeniu intervalu 

porúch. Chyby boli spôsobené práve slabým tlakom, ktorý nedokázal vyčistiť trysky 

tak,  aby nedošlo k ich upchatiu skryštalizovanou kvapalinou AD-blue. Tento tlak bol 

získaný pravé zmenou napájania čerpadlového modulu, kedy tento modul po zmene je 

napájaný priamo z hlavného vzduchojemu, z ktorého je možno získať potrebných 12 

barov. Uvedená schéma vyhodnotenia vzniknutých porúch pomocou programu diagram 

designer: 

 

Obr.4.7: Vyhodnotenie porúch AD-blue [8]     



 

 

44 

 

4.5 Analýza dát po prevedení modernizácie 

Vyhodnotenie parametrov bude podobné ako pred zavedením. Na začiatok bude 

uvedený graf lineárnej regresie a odhad parametrov Weibullovho rozdelenia. Ďalej budú 

uvedené potrebné hodnoty na zostrojenie tohto grafu v tabuľke. 

 

Obr.4.8: Graf lineárnej regresie [autor] 

Tak isto ako aj pred zmenou údržby z priamky lineárnej regresie bude vykonaný odhad 

parametrov. Z uvedenej tabuľky (tab.4.7) pre odhad parametrov sú všetky potrebné údaje. 

Rovnica priamky y = 5,0224x - 25,075, z čoho vypočítame parameter tvaru 

m=k=5,0224 a parameter meradla (2.23) t0=147,3 (dni) 

Ďalej výpočet strednej doby do poruchy (2.19)   = 135,3 dni, čo môžeme zaokrúhliť na 

135 dni. Ako je vidno po zmene systému údržby a jej modernizácie stredná doba do 

poruchy prudko vzrástla. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené potrebné hodnoty na 

zostrojenie grafu lineárnej regresie (tab. 4.6) 

Tab.4.6: Hodnoty pre zostavenie grafu lineárnej regresie [autor] 

č.p t(dni) ln(t) F(t) ln(-ln(1-F(t))) 

1 98 4,584967 0,094595 -2,30888013 

2 113 4,727388 0,22973 -1,3431819 

3 126 4,836282 0,364865 -0,78983983 

4 130 4,867534 0,5 -0,36651292 

5 141 4,94876 0,635135 0,00819456 

6 156 5,049856 0,77027 0,385841654 

7 186 5,225747 0,905405 0,85787951 

 

Tab.4.7: Odhad parametrov W2p [autor] 

y = 5,0224x - 25,075 
R² = 0,9574 
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počet porúch 7 

rovnica regresie y = 5,0224x - 25,075 

parameter tvaru m 5,0224 

parameter meradla to 147,3 (dni) 

Ts 135,3 (dni) 

Γ(1+1/m)) 0,918405963 

 

Tab.4.5: Parametre na zostavenie grafov f(t), λ, F(t), R(t) [autor] 

t (dni) f(t) F(t) R(t) λ 
0 0 0 1,0000000000000000000 0 

10 6,81E-07 1,36E-06 0,9999986433570210000 6,81E-07 

20 1,11E-05 4,41E-05 0,9999559090616040000 1,11E-05 

30 5,65E-05 0,000338 0,9996621792756360000 5,66E-05 

40 0,00018 0,001432 0,9985680072218160000 0,00018 

50 0,00044 0,004385 0,9956145034583970000 0,000441 

60 0,000909 0,010921 0,9890788006368900000 0,000919 

70 0,001669 0,023536 0,9764644289216460000 0,001709 

80 0,002791 0,045506 0,9544937741064470000 0,002924 

90 0,004317 0,080707 0,9192934719175270000 0,004696 

100 0,006219 0,133112 0,8668881915571750000 0,007174 

110 0,008359 0,2059 0,7941003706808370000 0,010526 

120 0,010454 0,300157 0,6998429337121540000 0,014937 

130 0,012089 0,413452 0,5865480677003110000 0,020611 

140 0,012805 0,538867 0,4611331938533020000 0,027769 

150 0,012266 0,665336 0,3346640343057500000 0,036651 

160 0,010458 0,779905 0,2200954589830800000 0,047515 

170 0,007787 0,87158 0,1284199237239960000 0,060637 

180 0,004952 0,935102 0,0648984350916337000 0,076311 

190 0,002622 0,972352 0,0276477529462262000 0,09485 

 

Parametre tabuľky vypočítané podľa vzorcov: (2.15), (2.16), (2.17), (2.18) 

Priebehy charakteristík hodnotenia spoľahlivosti budú uvedené v prílohe. 

4.6 Prevod údržbových parametrov 

V dôsledku toho, že poruchy boli uvedené v časových jednotkách  a systém údržby na 

konštrukčnom celku sa prevádza po prejdení 40 000 kilometrov, treba previesť dobu do 

poruchy taktiež na kilometre. Od zamestnanca firmy som dostal k dispozícii najazdené 

kilometre týchto autobusov v určitý časový úsek. Prevod prebehne spôsobom, kedy zistím 

priemerný počet kilometrov, ktoré tieto autobusy prejdú za jeden deň. Pravidlom sigma 

uvediem interval, v ktorom sú prejdené kilometre autobusov, keďže všetky autobusy 

neprejdú rovnakú vzdialenosť za deň. V nasledujúcej tabuľke budú typy autobusov a ich 

najazdené kilometre za určitý časový okamžik. 
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Tab.4.6: Určenie parametrov na prevod  

 Najazdené km za 7 dní  Celkový priemer (km/deň) 

Autobus 1 

429,429,429,460,387,331,141 

 

 

 

 

 

 
 

328 (stredná hodnota) 

Autobus 2 424,424,399,349,379,424,424 67,2(Smerodajná odchýlka) 

Autobus 3 357,357,357,327,327,357,357 

Sigma pravidlo 

Interval najazdených km 

261-396 (km/deň) 

 

 

Autobus 4 335,335,354,276,317,335,335 

Autobus 5 309,306,349,349,306,349,349 

Autobus 6 261,261,237,261,237,237,232 

Autobus 7 257,257,273,257,273,273,276 

 

Z určených parametrov je teraz možné previesť dni na kilometre, kedy bude vlastne 

vyjadrená doba do poruchy v kilometroch. Prevediem to pred a po zavedenej modernizácii 

údržby. 

Pred modernizáciu: Stredná doba 45 dní: Priemer- 14 801 km.  

         Interval- 11 776 – 17 825 km. 

Po modernizácii: Stredná doba 135 dní: Priemer- 44 403km. 

             Interval- 35 329 – 53 477 km.   
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4.7 Porovnanie navrhnutej zmeny 

Podstatným parametrom bolo spočítanie strednej doby do poruchy medzi stavom pred 

návrhom údržby a jej modernizácie a po jej samotnom zavedení. V nasledujúcom grafe 

budú uvedené tieto stredné doby. V ďalších grafoch uvediem porovnanie zmien na tomto 

celku pomocou charakteristík Weibullovho rozdelenia, kde patrí hustota 

pravdepodobnosti,  intenzita porúch, distribučná funkcia a bezporuchovosť 

 

.  

Obr.č.4.9: Stredná doba do vzniku poruchy [autor] 

Z uvedeného grafu je zrejme že stredná doba do poruchy sa výrazné zmenila. Týmto 

návrhom údržby sa docielilo ku výraznej zmene strednej doby, ako aj došlo k tomu, že 

v dôsledku zmeny údržby klesla stredná doba na takú, že na tomto komponente vznikne 

porucha až po 40 000 km, takže filter sa bude meniť až po ujazdení 40 000 kilometrov  kde 

vznikne ušetrenie keďže pred zmenou údržby vznikali chyby častejšie a filter musel byť 

menení pri každej poruche, ako aj pri každej prehliadke.  
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Obr.4.10: Posudzovanie údržbových zmien [autor] 
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5 Technicky – ekonomické zhodnotenie  

V tomto zhodnotení budú porovnané náklady za údržby pred zavedením 

zmodernizovaného systému za celú prevádzku autobusov a náklady pred a po samotnom 

zmodernizovaní. Keďže tento návrh bol zavedení ku konci roku 2012, porovnanie bude 

vykonané s rokom 2011 v stave bez modernizácie. 

Tab.5.1: Popis k vyhodnoteniu nákladov údržby [autor] 

Č. autobusu Najazdené km Interval porúch (počet) 

() 

 

Cena filtra (kč) Náklady na výmenu (kč) 

Autobus 1 505 401 
44- 27 

 

387 17196- 10272 

Autobus 2 424 660 
37- 22 

 

387 14448- 8631 

Autobus 3 331 408 
29- 17 

 

387 11275- 6735 

Autobus 4 427 457 
38- 22 

 

387 14543- 8687 

Autobus 5 351 549 
31- 18 

 

387 11961- 7145 

Autobus 6 324 732 
29- 17 

 

387 11048- 6600 

Autobus 7 431 393 
38- 23 

 

387 14677- 8767 

 

 

 

Obr.5.1: Celkové náklady [autor] 

Obrázok popisuje celkové náklady, ktoré sa odhadujú pred zavedením modernizácie 

zmeny údržby, pričom ceny sa pohybujú v intervaloch, ktoré boli vypočítané s pomocou 

pravidla sigma, čo vyjadruje kde sa pohybujú náklady. Nasledujúci obrázok vyjadruje 
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počet výmen, ktoré boli vykonané za jeden rok pred modernizáciou a rok po modernizácii. 

Tieto informácie boli dodané Dopravným podnikom. 

 

Obr.5.2: Porovnanie početností výmen filtra [autor] 

 

Obrázok vyjadruje porovnanie nákladov pri výmene vzduchového filtra, kde boli 

prepočítané najazdené kilometre na jeden rok prevádzky z priemernej hodnoty. Porovnanie 

vyjadruje náklady pred modernizáciou a náklady po modernizácii systému údržby. 

Z obrázku je zreteľne vidieť pokles nákladov jednotlivých údržieb. 
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Záver: 

Záverom tejto práce je zhodnotenie, že daný systém údržby pri zavedenej modernizácii 

dospel k výraznému zvýšeniu strednej doby do poruchy, takže tento systém údržby dospel 

k tomu, že na tomto celku nie je vykonávanie údržbových zásahov potrebné pred 

preventívnou prehliadkou, ako to bolo pred navrhnutou zmenou v tomto systéme údržby. 

Z výpočtov som dospel k záveru, že na tomto celku stačí previesť údržbu pri preventívnej 

prehliadke, kedy dôjde k prevereniu funkčnosti celku a automaticky aj k výmene 

vzduchového filtru. Z technického hľadiska sa nejednalo o zložitú zmenu v tomto systéme, 

ktorá dospela k výraznému zníženiu nákladov.   
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Zoznam Príloh 
Príloha A: Posudzovanie konštrukčnej časti po zmene 
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