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Anotace: 

Tématem této bakalářské práce je proaktivní údržba. Podrobněji se zabývá postupným vývojem 

údržby. Dále jsou popisovány diagnostické metody, používané v souvislosti s údržbou. Podrobněji 

je v této práci popsána diagnostika vibrací, metody měření a vyhodnocování systémem Efector 

Octavis firmy IFM electronic GmbH. V závěru jsou zhodnoceny ekonomické přínosy proaktivní 

údržby. 

Anotation: 

Theme of this bachelor work is proactive maintenance. It engages in details with evolution of 

maintenace. Additionaly it describes diagnostic methods used in maintenance, and diagnostic of 

vibration, and methods of measurment and assessment by Efector Octavis systém company IFM 

electronic GmbH.  At the end are evaluated economical advantages of proactive maintenance. 
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1. Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení přínosů proaktivní údržby na celkový chod 

výrobních podniků. V současné době je údržba specializovanou činností, která zajišťuje 

bezproblémový chod strojních zařízení. 

Obecně lze také o údržbě zařízení hovořit jako víceoborovém systému zachování 

původní konstrukční funkčnosti zařízení nebo technického celku. Vibrační diagnostika je 

v tomto směru velmi mladý obor s úzkou specializací, ale s nejkomplexnějším využitím 

v proaktivní údržbě z používaných systémů. Její rozvoj je datován do oblasti druhé poloviny 

dvacátého století a základním tahounem oboru byl letecký průmysl. Do ostatních oborů a 

praktického používání začala pronikat začal významněji s rozvojem elektroniky a počítačové 

techniky schopné realizovat matematické operace v reálném čase. Významně k rozšíření také 

přispěl vývoj senzoru (akcelerometrů), schopných zaznamenat rychlostní změny (vibrace) 

stroje. Pokles cen, způsobený masovou výrobou, umožňuje dnes osazovat stroje potřebnými 

senzory ve výrobě. 

 

Každý stroj, pokud má spolehlivě pracovat po celou dobu své plánované životnosti, je 

třeba udržovat. U všech velkých a nákladných zařízení, jichž se vibrační diagnostika převážně 

týká, představuje doba provozu podstatnou a mnohdy opomíjenou část života stroje. Život 

stroje lze rozdělit na následující etapy. Délky trvání jednotlivých etap jsou uvedeny pro větší 

strojní celek, jako je např. turbogenerátor: 

období vzniku 

 vývoj: doba závisí na vyvíjené části, obvykle jde o 1 až 3 roky, 

 výroba: obvykle půl roku až rok, 

 montáž: několik měsíců, 

 uvedení do provozu: 1 až 2 měsíce, 

 provoz: 25 i více let (100 000 až 200 000 provozních hodin). 

 

 

 

Obr. 1 Životní cyklus stroje [1] 
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Zjednodušené grafické znázornění celkového života stroje (obr. 1.) má zvýraznit 

velký nepoměr mezi dobou jeho vzniku, kdy se na vývoji, konstrukci, výrobě i montáži podílí 

velká skupina specialistů z různých oborů (výpočtáři, konstruktéři, technologové, montéři, 

zkušební technici), a mnohem delší dobou provozu, po kterou má stroj fungovat, pokud 

možno bezchybně, bez poruch a trvale s velkou účinností. Vhodná údržba během provozu 

stroje je pro jeho spolehlivý chod stejně tak důležitá, jako správný návrh, výroba a montáž. [1] 

  



3 
 

 

2. Vývoj údržby 

Potřeba údržby vznikla už v okamžiku, kdy se začaly používat jednoduché nástroje, o 

které bylo potřeba se starat. Byla to obvykle pouze základní údržba pomocí jednoduchých 

postupů a odstranění poruch nahrazením jednotlivých součástí. Jak se nástroje postupně 

vyvíjely a byly složitější, bylo potřeba více specializovat i samotnou údržbu. Postupným 

vývojem se z údržby stal samostatný obor činnosti, který je běžnou součástí výroby. Údržba 

technologických systémů je proces, který má zajistit provozuschopný stav a jeho rychlou 

obnovu v případě poruchy. V praxi je potřeba údržbu technických celků plánovat a 

optimalizovat z důvodu snížení nákladovosti výroby. Pro plánování údržby je nejdříve nutné 

stanovení, co od údržby očekáváme. Základním cílem údržby je omezení a předcházení 

výpadkům, cílem není opravovat poruchy technických celků. Dalším, neméně důležitým, 

cílem údržby je zajištění efektivity, spolehlivosti a bezpečnosti technického celku. Podle 

použitého typu údržby mohou být dalším přínosem: 

 snížení počtu poruch technického celku, 

 prodloužení doby životnosti technologického celku, 

 optimalizace využití doby životnosti technologického celku, 

 optimalizace provozních procesů, 

 možnost plánování provozních nákladů, 

 zlepšení provozní bezpečnosti a s tím i zlepšení bezpečnosti při práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
Obr. 2 Zněna v poznání poruchovosti [2] 
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 rostoucí úrovní poznání došlo i ke změnám v základních názorech na stárnutí a poruchy. 

Prokazuje se, že je menší spojitost mezi provozním stárnutím většiny typů zařízení a 

pravděpodobností, že budou mít poruchu. V první generaci byl pohled na poruchu jednoduše 

takový, že se stárnutím zařízení roste jejich poruchovost. Vzrůstající povědomí o „období 

časných poruch“ vedlo ve druhé generaci k obecné víře ve „vanovou křivku“. Ve třetí 

generaci však výzkum odhalil, že se v praxi ve skutečnosti nevyskytuje jeden nebo dva, ale 

šest modelů poruchovosti (obr. 2.), což má velmi silný vliv na vhodnou strategii údržby. [2]  

3. Základní rozdělení údržby  

Toto rozdělení vzniklo postupným vývojem průmyslové výroby a stoupajících nároků 

na efektivnost, rychlost a nákladovost procesu výroby. 

3.1. Údržba po chybě (corrective)  

Údržba po chybě (corrective) spočívá v odstranění poruchy poté, co se vyskytne. Její 

nevýhodou jsou obvykle vysoké náklady na opravu a vysoké ztráty při výrobě vzniklé při 

zastavení výroby. V tomto případě nelze dopředu stanovit dobu odstávky technického celku 

ani okamžik vzniku poruchy (Obr.3). Dalším velkým rizikem je vznik havárií s možným 

dopadem na bezpečnost práce, případně na životní prostředí. Je nejméně efektivní, přesto se i 

dnes často používá tam, kde nehrozí závažné ztráty z odstavení zařízení z provozu. Příkladem 

zde může být výměna světelného zdroje v osvětlení, případně výměna napájecích zdrojů v 

drobných spotřebičích. [3]  

 

Obr. 3 Schéma systému údržby po poruše [3] 



5 
 

 

Se zvyšující se spolehlivostí výroby a klesajícími náklady, se u některých činností, 

které byly doposud zajišťovány preventivně, objevuje tendence zálohování ve formě 

zdvojování. Kdy je provoz zajištěn identickým nebo podobným provozem se schopností 

převzít část nebo celou výrobu žádaného komponentu. Tímto postupem se dá dosáhnout 

zajímavého zvýšení výkonu výroby při zvýšené poptávce, popřípadě rychlosti dodávky. Tento 

pohled na výrobu a s tím spojenou údržbu je dán hlavně ekonomickým hlediskem ceny 

výrobku vůči ceně výrobních nákladů. Jako paralela se jeví situace ve zpracování dat 

v počítačové technice. Zde se jedná o práci dvou a více pevných disků jako jedné logické 

datové jednotky (blokovým zařízením), která na fyzické úrovni poskytuje jistý kompromis 

mezi odolností proti výpadku jednoho nebo více disků, kapacitou a výkonem. To vše při 

zohlednění pořizovacích nákladů, které hrají při rozhodování hlavní roli, pokud budeme 

považovat redundanci disků za jejich zálohování. 

3.2. Údržba preventivní (preventive) 

Údržba preventivní (preventive) je dalším stupněm vývoje v procesech údržby 

technických celků. Při tomto způsobu údržby probíhají plánované prohlídky technických 

celků, testy, plánované výměny zařízení v předem stanovených časových periodách. Časové 

periody jsou stanoveny s ohledem na okamžik instalace technického celku nebo způsoby jeho 

skutečného využívání (Obr.4). Jsou zde sestavovány plány údržby, kdy se využívá informací o 

průměrné době životnosti udávané výrobcem technického celku, dále zkušeností s předchozím 

provozem totožného nebo podobného technického celku a také výsledků testů technického 

celku. Pokud je plán údržby správně sestaven, je celkem spolehlivý a odstraňuje hlavní 

Obr. 4 Schéma systému preventivní údržby [3] 
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nevýhodu údržby po chybě – výpadek výroby a ohrožení bezpečnosti při práci. Z pohledu 

ekonomického mohou zde vznikat zbytečné náklady, které vyplývají z výměny částí 

technického celku v určitém časovém intervalu a nikoliv podle jejich skutečného opotřebení. 

Při tomto typu údržby mohou také nastat ztráty při výrobě, protože se zde nesleduje skutečný 

a aktuální stav technického celku. Tento postup je volen při porovnání nákladů spojených 

s údržbou, nákladů na pořízení náhradních dílů a celkovou životností výroby. [2] 

 V současné době se již nesetkáváme příliš často s návrhy výrobních celku, kde 

jednotlivé komponenty mají plánovanou životnost větší než 2-3 roky. Tato životnost bývá 

spojena jak se záruční dobou poskytovanou výrobcem, tak i s požadavky na inovace výroby, 

popřípadě výrobku. Tento postup umožňuje operativně měnit výrobu dle požadavku 

zákazníků a zvoleném inovativním cyklu, bez nutnosti zabezpečovat drahou údržbu. Je to také 

pozorovatelné na snaze výrobních podniků přesunout preventivní údržbu na najímané firmy – 

partnery v režimu tzv. outsourcingu. Tento postup, kdy jeden „údržbový“ podnik poskytuje 

servis pro více výrobců, je restrukturalizačním trendem dnešní doby. 

3.3. Údržba prediktivní (predictive)  

V údržbě prediktivní (predictive) se používá diagnostika off-line i diagnostika on-line. 

Pomocí těchto metod se pracovníci údržby snaží co nejpřesněji předpovědět vznik poruchy na 

technickém celku. V optimálním případě se daří opravy nebo výměny částí provést v co 

nejkratším časovém intervalu před poruchou (Obr. 5.). Pomocí diagnostiky lze mnohdy 

výrobní proces upravit tak, že je prodloužena doba životnosti celého technologického celku 

nebo jeho komponent. Pomocí kombinace obou způsobů této údržby je možné dobu mezi 

Obr. 5 Schéma systému prediktivní údržby [3] 
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jednotlivými údržbovými zásahy maximalizovat. Z popisu typu údržby by mohlo vyplývat, že 

tento typ údržby odstraňuje zcela nebo z velké části všechny nedostatky předchozích typů. 

Ale není tomu tak.  Nemělo by docházet k poruchám a z nich vznikajícím výpadkům výroby, 

které by bylo možné vcelku přesně plánovat a dobu jejich trvání zkrátit jen na dobu nutnou k 

opravě technického celku či výměně jeho částí. Náklady na opravy jsou zde nižší, protože 

existují záznamy o stavu technického celku z předchozích diagnostických testů. Aby toto 

fungovalo, je nutné mít funkční diagnostické prostředky vhodné pro daný technický celek. 

Nevýhodou jsou poměrně vysoké investiční náklady na pořízení diagnostických prostředků a 

jejich zprovoznění se stávajícím technologickým celkem, případně jeho řídicím systémem. 

Dále je nutné počítat i s fixními náklady na provoz a údržbu diagnostických prostředků, tyto 

však už bývají pouhým zlomkem investičních nákladů. Důležitou součástí pro správnou 

funkci preventivního a prediktivního typu údržby je vhodný plánovací nástroj. [2] 

Tento postup je uplatňován hlavně u zařízení poskytujících dlouhodobý provoz řadu 

let. Jedná se ve většině případu o strojní celky a zařízení z oblasti energetiky, těžkého 

průmyslu. Popřípadě všude tam, kde se předpokládá obtížná realizace jiných typů údržby. 

Jako příklad je možno použít námořní lodě, popřípadě nám bližší železniční lokomotivy. 

3.4. Údržba proaktivní (proactive)  

Údržba proaktivní (proactive) je typem údržby, který používá shodný postup s 

prediktivní údržbou. Hlavní rozdíl je v tom, že diagnostické prostředky jsou nedílnou součástí 

technického celku a jeho řídicího systému již při jeho projektování (Obr.6.). Technický celek 

je již od instalace a spuštění provozován pod dohledem diagnostických prostředků. Zařazení 

Obr. 6 Schéma systému proaktivní údržby [3] 
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diagnostických prostředků přímo do technického celku pomáhá snížit náklady na tento typ 

údržby. Pořízení technického celku včetně diagnostických zařízení je vždy levnější než 

dodatečná montáž. 

Tento postup se s klesající cenou senzorů stává stále populárnější a více využíván. 

Jedná se ne jenom o velké a drahé stroje, ale mnohdy i o jednoúčelové zařízení, které bývá 

osazené diagnostikou spíše z marketingových důvodů než ryze technických. Tento postup 

umožňuje navrhování a rozvoj oboru diagnostiky do nových oblastí a již při projektování 

zařízení umožňuje spolupráci všech relevantních skupin a odborností. Tyto skupiny profilově 

obsahují zástupce odborností podílejících se na činnosti stroje po celou dobu životnosti 

zařízení nebo výrobního celku (Obr.7). V poslední době dochází k rozšíření této skupiny o 

odborníky na environmentální vědy. Rozvoj těchto postupů pozorujeme s rozvojem 

uvědomění si, že do výrobních nákladů nemůžeme započítávat jen přímé hodnoty, ale i 

následné hodnoty související s likvidací zařízení a jeho komponentů, popřípadě s emisní 

činností v průběhu životního cyklu.  

V dnešní době nejčastěji využívaný typ údržby pro technické celky ve výrobě. 

Využívá se hlavně proto, že konstrukce technických celků je čím dál složitější a kompaktnější. 

Stav jednotlivých součástí technický celků je obtížné sledovat odděleně a konstruktéři se dnes 

navíc vyhýbají předimenzovaným konstrukcím. Z těchto důvodů je mnoho součástek velmi 

citlivých na opotřebení a poruchy, které mohou být zaviněny nesprávným používáním 

technického celku. 

Základním cílem i proaktivní údržby je zajistit provozuschopnost, což je schopnost 

technického celku plnit požadované funkce a dodržovat hodnoty dané technickou 

Obr. 7 Typická skupina pro přezkoumání RCM [2] 
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dokumentací. Technický celek prochází určitým životním cyklem. Tento životní cyklus začíná 

tzv. bezvadným stavem. To je stav, kdy technický celek odpovídá všem specifikacím 

v technické dokumentaci a obvykle je tento stav při uvedení technického celku do provozu 

nebo po celkové obnově. Dále následuje technický život, doba provozu technického celku do 

vzniku nějakého mezního stavu. Mezním stavem se rozumí takový stav technického celku, 

kdy musí být technický celek odstaven z provozu. Po odstavení buď končí životnost 

technického celku, nebo, pokud je to možné, provede se obnova a technický celek je znovu 

uveden do bezvadného stavu (Obr.8). Celý tento životní cyklus technického celku může být 

opakován. 

Funkčnost je schopnost technického celku plnit požadované funkce. Tuto vlastnost je 

potřeba zachovat po celou dobu technického života technického celku. 

Spolehlivost technického celku je schopnost technického celku plnit požadované 

funkce při zachování hodnot provozních ukazatelů v mezích a čase podle stanovených 

technických podmínek. 

Bezporuchovost je vlastnost technického celku, kterou vyjadřuje schopnost plnit 

požadované funkce nepřetržitě ustanovenou dobu a dle stanovených technických podmínek. 

Životnost vyjadřuje schopnost technického celku plnit požadované funkce do dosažení 

mezního stavu při dodržení předepsané údržby a oprav. 

Údržba je souhrnem všech činností, které je nutné vykonat pro udržení technického 

celku v provozuschopném stavu nebo jeho navrácení do tohoto stavu. Je podmíněna 

udržovatelností. 

Obr. 8 Základní terminologie proaktívní údržba [3] 
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Udržovatelnost je vlastnost technického celku, která spočívá v předcházení poruch 

předepsanou údržbou. 

Opravitelnost spočívá v možnosti zjišťování příčin poruch technického celku a 

v možnosti odstranění následků poruch opravou. 

Provozuschopnost technického celku je schopnost plnit požadované funkce a udržovat 

hodnoty stanovené v technické dokumentaci. [1] 

Proaktivní údržba je vlastně určitým vývojovým stupněm údržby, vyvinula se 

z prediktivní údržby a reagovala tímto hlavně na dlouhodobé zjištění, že jsou skupiny poruch, 

které se pravidelně opakují. Tyto pravidelně se opakující se poruchy mají obvykle jasnou 

příčinu, kterou lze určit postupným shromažďováním informací o provozu technického celku. 

Hlavními příčinami poruch, které řeší proaktivní údržba, jsou : 

 Nekvalitní instalace a nastavení technického celku 

 Nezpůsobilá obsluha a pracovníci údržby 

 Nesprávně provedená údržba  

 Špatná organizace údržby 

Proaktivní údržba se zaměřuje hlavně na odstranění příčin opotřebení technických 

celků, nikoliv na jeho projevy. Technicko-organizační možnosti údržby jsou dnes již na své 

hranici, proto je nutné se zaměřit na informační oblasti údržby. 

Již před pořízením technického celku je nutné uvažovat o jeho údržbě (Obr. 9). Je 

potřebné sledovat několik hledisek – snadnost údržby, dostupnost rychlé komunikace 

Obr. 9 Výstavba strategie údržby [2] 
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s dodavatelem technického celku, dostupnost a cenu náhradních dílů, spolehlivost technického 

celku, případně další podstatná hlediska pro výrobu. Dále je potřebné provést určité 

organizační kroky – sestavit tým údržby pro daný technický celek. Součástí týmu jsou hlavně 

pracovníci údržby a obsluha technického celku. Poté je potřeba zajistit informace o 

technickém celku, které budou potřebné pro sestavení plánu údržby. Plán údržby vychází ze 

všech dostupných informací. Dalším krokem k proaktivní údržbě je aplikace diagnostických 

metod pro zjišťování aktuálního stavu technického celku. [4]. 
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3.5. Totálně produktivní údržba (total productive 

maintenance) 

Totálně produktivní údržba (total productive maintance) je moderní metoda nebo spíše 

filosofie k dosažení základních cílů, které souvisí s efektivností technického celku: 

 nulové neplánované prostoje, 

 nulové ztráty na rychlosti technického celku, 

 nulový počet vad vyplývajících ze stavu technického celku. 

Podstatou této filosofie je nepřetržitá starost o technický celek s cílem zvyšování 

spolehlivosti a efektivnosti technického celku. Nejčastějším důvodem pro zavedení totálně 

produktivní údržby je ekonomický pohled: investice vložená do technického celku má mít co 

nejkratší návratnost. Rozvíjí všechny předchozí typy údržby a zavádí nové postupy – např. 

autonomní údržbu, zapojení malých týmových skupin, bezpečnostní prvky na pracovištích. 

Přesto je základem autonomní údržba, která spočívá v provádění údržby přímo operátorem 

technického celku. Obsluha nepřebírá povinnosti údržby, ale vykonává pouze vybrané 

činnosti – menší jednodušší údržbu, čištění, mazání apod. Dále se obsluha podílí na tvorbě 

standardů pro autonomní údržbu, monitoring a identifikaci poruch a jejich zdrojů u 

technického celku. Obsluha také provádí opatření proti zdrojům znečištění. Tento typ údržby 

obsahuje souhrn postupů a nástrojů, které jsou určeny v podstatě pro všechny pracovníky 

společnosti, nikoliv pouze pro pracovníky oddělení údržby (Obr. 10). 

Posledně zmíněný typ údržby se zatím v České republice příliš neprosazuje, obvykle je 

součástí nasazování tzv. „štíhlé výroby“. 

Obr. 10 Základní pilíře TMP [12] 
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Kritéria dělení údržby podle použitých způsobů diagnostiky: 

 podle vztahu k provozním stavům – diagnostika provozní nebo servisní; 

 podle zaměření – diagnostika technologického celku nebo diagnostika jednotlivých 

částí; 

 podle lokality – místní přímo u sledovaného objektu nebo diagnostika na dálku, kdy se 

jednotlivé výstupy shromažďují na vzdáleném pracovišti (např. „centrální dispečink“); 

 podle specializace – oddělené diagnostické prostředky nebo prostředky jsou přímo 

součástí řídícího systému; 

 podle uživatele – diagnostický systém může využít dodavatel i provozovatel; 

 jiná hlediska dle potřeb. 

 

 

Tato ostatní rozdělení způsobů údržby jsou jen jiným pohledem na údržbu, většinou i u 

nich je možné indikovat některé ze základních rozdělení a postupů v údržbě. [4] Rozdělení 

způsobů údržby se v průběhu let postupně vyvíjelo (Obr. 11) a lze předpokládat, že i 

v následujících letech bude pokračovat vývoj do oblasti zastoupené výrazněji expertní 

diagnostikou a outsourcingem přímé údržby.   

 

  

Obr. 11 Vzrůstající požadavky spojené s údržbou [2] 
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4. Diagnostické metody - postupy 

Pod tímto pojmem se skrývá především sledování a vyhodnocování stavu technického 

celku za provozu a zjišťování jeho aktuálního stavu. Například mechanického ustavení 

soustrojí (Obr.12).  

Samotný proces nastavení proaktivní údržby je možné rozdělit do těchto částí : 

Zjištění počátečního stavu  

provede se důkladné měření technického celku v jeho bezvadném stavu. Tato měření 

slouží ke stanovení základních hodnot pro následné srovnávání 

Monitorování   

na technickém celku jsou definována místa, ve kterých bude prováděna diagnostika v 

pravidelných časových úsecích. Tuto činnost provádí obvykle přímo obsluha technického 

celku po zaškolení 

Detekce 

údaje získané monitoringem jsou vyhodnocena a pro každou sledovanou hodnotu je 

stanovena mezní hodnota (poplachová). Překročení této mezní hodnoty znamená problém. 

Analýza  

vlastní diagnostika – při detekci problému je nutné provést podrobné měření a analýzu. 

Následuje určení příčiny problému. 

Doporučení  

po vyhodnocení a určení příčiny problému musí následovat doporučení pro 

ekonomicky přijatelný údržbový zásah. [1] 

 

Do pojmu diagnostika obvykle zahrnujeme pouze body: monitorování, detekce a 

analýza. Pro ekonomickou a technologicky správnou údržbu je nutné vybrat vhodnou 

diagnostickou metodu.  

Obr. 12 Správné nastavení strojů a úhlová nesouosost 
[1] 
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5. Druhy diagnostiky podle typu analyzovaných parametrů 

Projevy závady se mohou jevit v provozu jako signály přímo nesouvisející se 

zařízením. Jedná se například o zvýšení teploty, hlučnosti nebo vibrací zařízení, Dalšími 

nepřímými signály mohou být projevy pachové či vzhledové z unikajících kapalin. Popřípadě 

změny barvy maziv nebo zvýšené znečištění. Signálem je i zvýšení spotřeby pohonných hmot 

nebo energie.  Tyto projevy mohou byt, a mnohdy jsou, při provozu přehlíženy a není jim 

věnována v počátečních fázích potřebná pozornost odsluhy. 

5.1. Provozní diagnostika   

Využívají se všechny dostupné měřené provozní parametry, které umožňují hodnotit 

stav stroje za provozu. U velmi drahých zařízení se používají on-line systémy s velkými 

databázemi a případným software pro jejich analýzu. U méně závažných soustrojí se provádí 

periodické zapisování parametrů a případné zkoušky za provozu pro ověření správné funkce. 

Problematikou se zabývá norma ČSN ISO 17359 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - 

Obecné pokyny. Obrázek 13. je převzat z uvedené normy a ukazuje, jak souvisí jednotlivé 

provozní parametry se závadami ve stroji. V uvedené normě je takových tabulek několik pro 

různé typy strojů. U rotačních strojů se většina závad projeví na změně velikosti a 

spektrálního obsahu vibrací. [1] 

 

 

 

Typ stroje: 
čerpadlo 

Změna symptomu nebo parametru 

Závada Únik 
kapaliny 

Měření 
délek 

Výkon Tlak 
nebo 

vakuum 

Otáčky Vibrace Teplota Doba 
doběhu 

Znečištění 
oleje 

Netěsnost 
oleje 

Poškozené 
oběžné kolo 

 * * * * * * * *  

Poškozené 
ucpávky 

* *  * * *     

Excentrické 
oběžné kolo 

  * * * * * *   

Poškozené 
ložisko 

 * *  * * * * * * 

Opotřebené 
ložisko 

 *    * * * *  

Chybná 
montáž 

     *     

Nevyváženost      *     
Nesouosost  *    *     

* Když se vyskytne závada, může se vyskytnout indikovaný symptom nebo změna parametru 

 

Obr. 13 Příklad sledování provozních parametrů dle ČSN ISO 17359 
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Obr. 14 Příklad termovizních měření [1] 

 

5.2. Tribodiagnostika (analýza maziva) 

Plní dva základní úkoly: 

• sledování stavu maziva - ke zhoršování stavu maziva může docházet z různých 

důvodů (oxidace, vnikání vody nebo jiných látek apod.), 

• analýza nečistot a otěrových částic (ferrografie) - na základě materiálu a tvaru 

částic vyskytujících se v mazivu se usuzuje na místo, kde dochází k poškození stroje. 

5.3. Termodiagnostika (měření teplot, termovizní měření)  

Pomocí místního nebo plošného měření povrchové teploty lze zjistit místa s odlišnou 

teplotou a usuzovat na příčinu této zvýšené teploty (nadměrné tření, velký elektrický odpor 

atd.). Termodiagnostika je velmi rozšířená u kontrol elektrických rozvoden, vedení velmi 

vysokého napětí, teplovodního potrubí, v ocelářském průmyslu (kontrola vyzdívek pecí a 

komínů) atd. Na obrázku je příklad aplikace termovizní diagnostiky na zjištění nesouososti ve 

spojce (když je spojka nesouosá, dochází k většímu maření přenášeného výkonu, který se 

mění na teplo, ohřívající spojku a sousední ložiska). Obrázek z termovizní kamery se doplňuje 

běžnou fotografií, aby bylo zřejmé, o jaké zařízení se jedná.  
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5.4. Ultrazvuková diagnostika 

Vychází z fyzikální skutečnosti, že suché tření generuje ultrazvuk. Ten vzniká také při 

proudění - při únicích vlivem netěsností, při tření v ucpávkách apod. Kromě toho vzniká 

ultrazvuk i při elektrických výbojích a proto tuto metodu a na ní založené přístroje využívají 

také specialisté v oboru elektrických zařízení. 

5.5. Elektrodiagnostika 

Na základě analýzy elektrických veličin (například napájecího proudu) se zjišťují 

závady elektrických strojů (např. prasklé rotorové tyče). 

5.6. Vibrační diagnostika.  

Signál od vibrací nese informace o příčině vibrací a jeho analýzou různými metodami 

lze zjistit vznikající nebo rozvíjející se závadu. U rotačních strojů je to obvykle metoda, která 

pokrývá nejvíce možných vyskytujících se závad (viz příklad z normy v tabulce 1.). Vibrační 

diagnostiku podrobněji popisují normy ČSN ISO 13373-1: Monitorování stavu a diagnostika 

strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 1: Obecné postupy a ČSN ISO 13373-2: 

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, 

prezentace a analýza vibračních dat [1] 

 

Harmonický signál lze definovat pomocí jeho frekvence (nebo periody), fázového 

posunu a amplitudy (Obr. 15).   Místo amplitudy se někdy používají jiné charakteristiky k 

popisu velikosti signálu, a to [5]: 

 

efektivní hodnota    = 0,707  x  amplituda   x ef  0,707  x a 

RMS (Root Mean Square) 

střední hodnota    = 0,637  x  amplituda    x stř   0,637  x a 

rozkmit (velikost špička-špička)  = 2       x  amplituda   x šp  šp           2  x a 

 

                              
 

X 

 
 

               Xstř     Xef     Xa    Xšp-šp 

 

                                                                                                                                                      t 

               
 

 
               T     

               t     Obr. 15 Charakteristiky popisující měřený signál [5] 
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6. Diagnostika vibrací 

Vibrační diagnostika je pouze jednou z mnoha diagnostických metod. Je zde 

využíváno hlavně poznatku, že většina strojních zařízení při svém provozu produkuje vibrace. 

Tyto vibrace jsou obvykle pro chod strojního zařízení nežádoucí a je proto snahou tyto 

vibrace minimalizovat. 

Jak už název vibrační diagnostika napovídá, stav stroje je diagnostikován na základě 

analýzy jeho vibrací. Úspěšná aplikace vibrační diagnostiky v praxi vyžaduje od pracovníků, 

kteří ji provádějí, značnou míru znalostí i zkušeností. Rutinní práce při sběru dat mohou 

provádět i zaškolení pracovníci bez vysokoškolské kvalifikace, ale zpracování naměřených 

dat a posouzení stavu stroje je úkolem pro inženýra, který má znalosti jak z oblasti konstrukce 

strojů, tak z dynamiky, matematiky, zpracování signálů apod. a tyto znalosti je schopen 

používat v souvislostech. [1] 

Vibrační diagnostika (vibrodiagnostika) je velmi vhodná zejména pro klasická strojní 

zařízení, stroje a přístroje. Měření mechanického chvění, rázů nebo frekvenční analýza patří v 

současnosti k základním diagnostickým metodám, které se s výhodou používají všude tam, 

kde se jednotlivé části oproti sobě vzájemně pohybují, rotují apod. Velmi často jsou si metody 

vibrační diagnostiky podobné s diagnostikou akustickou, zejména využívají-li se stejné 

postupy frekvenční analýzy, pouze posunuté do jiných frekvenčních oblastí. Obě metody se 

tak v současné praxi nezřídka vzájemně doplňují a prolínají, takže se o nich také velmi často 

hovoří jako o vibroakustické diagnostice. Z akustických metod se částečně vyčleňují metody 

pracující v oblastech ultrazvukové emise, nejčastěji používané v defektoskopii, a hlukové 

analýzy, které se využívají především v oblasti hygieny a sledování pracovního a životního 

prostředí. [3] 

 

Diagnostika vibrací má spočívat v pravidelném měření, cílem kterého je hlavně zjistit 

změnu stavu technického celku, určení příčiny změny a 

doporučení údržbového zásahu. Následovat by měla kontrola 

úspěšnosti údržbového zásahu a kontrola demontovaných částí 

pro potvrzení analýzy. Je třeba opakovaně zdůraznit nutnost 

pravidelnosti měření, protože jen tehdy lze efektivně stanovit 

trendy vývoje měřených dat a upřesnit časovou osu nutnosti 

servisních zásahů. Pro jednorázová měření lze s úspěchem 

použít méně složité přístroje s jednoznačným grafickým 

výstupem jako na (obr. 16).  

Obr. 16 Displej 
Adash 4900-vibro III 
[6] 
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7. Základní pravidla diagnostiky vibrací. 

 naměřené hodnoty se nemění, technický celek je v ustáleném provozním stavu, ne 

vždy je tento ustálený stav ten, který je pro technický celek žádoucí; 

 naměřené hodnoty stoupají, jejich změna ukazuje na zhoršování provozního stavu 

technického celku. (Obr. 17); 

 zkracování intervalů měřených hodnot je ukazatelem úspěšnosti předcházení 

nečekaným poruchám technických celků; 

 normy je možné použít pouze tam, kde existují – obvykle pro speciální zařízení, 

obecné normy jsou doporučující, jak definovat limitní hodnoty; 

 spolehlivost diagnostiky není nikdy 100% - vždy se najdou poruchy, jejichž vznik 

nelze postihnout pravidelným měřením. [3] . 

 

Norma ČSN ISO 10816 upravuje zařazení rotačních strojů do pásem, které usnadňují 

rozhodnutí o dalším provozu stroje. Tato norma také určuje způsob posouzení stavu stroje 

pomocí mohutnosti vibrací – dle této normy je používána efektivní hodnota rychlosti vibraci 

10 – 1000 Hz.  

Při používání diagnostiky vibrací jsou pro správné vyhodnocení naměřených hodnot 

důležité také metody průměrování těchto hodnot: 

 průměrování ve frekvenční oblasti – je používáno při měření celkových hodnot 

vibrací, 

 časově synchronní průměrování – je používáno tehdy, když je potřebné z měřeného 

spektra odfiltrovat informace, které nesouvisí s otáčkovou frekvencí. [5] 

Obr. 17 vizualizace přes kritické otáčky el. motoru [1] 
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Příprava měřícího místa 

Před samotným měřením musíme vybrat měřící místo. Cílem je vybrat ho tak, aby 

přenos vibrací byl co nejméně zatlumen. Obvykle to znamená co nejblíže ke zdroji vibrací 

(např. na ložiskovém domku). Vždy se měří na pevné, tuhé části stroje. Je nutné se vyvarovat 

měření na různých krytech apod. Místo musí být čisté, bez koroze a barvy. Místo také musí 

být rovné, aby se snímač "nehoupal". Nejlépe je použít měřící podložku, která se na stroj 

přilepí. Je dokonale opracovaná, má plastovou krytku a je z nerezové magnetické oceli. 

Podložka umožní kdykoliv provádět na stroji měření za stejných podmínek. Tato 

opakovatelnost měření znamená, že hodnoty je možné mezi sebou dobře porovnávat. Pro 

upevnění snímače se použije magnetická příchytka snímače (nezapomenout z ní sundat 

podložku, která uzavírá magnetické pole a chrání magnet před slábnutím při dlouhodobém 

skladování). [6] 

 

 

 

 

 
Obr. 18 Příprava měřícího místa [1] 
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8. Diagnostika vibrací pomocí systému efector octavis 

Systém efector octavis představuje jednoduchý a snadno implementovatelný on-line 

systém pro diagnostiku vibrací u strojních zařízení. Data o stavu stroje jsou předávána do 

řídících kontrolních PLC nebo do systému SCADA. Systém zajišťuje prostřednictvím 

rozhraní OPC kompatibilitu s datovými strukturami - integraci stavových hodnot do 

nadřazeného systému. 

 

Dále systém zajišťuje pomocí vyhodnocovacích jednotek typu VSE, možné zpracování 

i jiných, než vibračních signálů (monitorování teploty, tlaku, otáček, atd.). Komunikace 

jednotky s OPC serverem je zajištěna pomocí ethernetu, což umožňuje snadnou vizualizaci 

měřených hodnot. Jednotka má pevnou IP adresu, tuto adresu lze modifikovat dle systému, do 

kterého je nasazována.(Obr. 19) Komunikační rozhraní ethernet je možné jednoduše rozšířit 

pomocí ethernetového switche. Do jednotky je možné připojit až 4 senzory vibrací. Dále 

jednotka typu VSE obsahuje 2 dynamické vstupy 4 – 20 mA a 2 impulsy pro připojení jiných 

senzorů   ( teploty, tlaku, průtoku, atd. ). [7] 

 

Obr. 19 Schéma zapojení integrovaného systému [7] 
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Jednotka je nastavována pomocí parametrizačního software. Je možno nastavit až 24 

různých objektů, které je potřeba sledovat. Objekty jsou definovány pomocí určení 

frekvenčních oblastí – poruchových frekvencí. Hodnoty sledovaných objektů jsou 

zobrazovány stavovými grafy.(Obr. 20) 

 

 

Pro lepší přehlednost jsou grafy rozděleny do tří nastavitelných prahových hodnot: 

 ZELENÁ – provoz 

 ŽLUTÁ – upozornění 

 ČERVENÁ – limitní hodnoty 

Toto jednoduché nastavení zobrazení parametrů do barevného grafu umožní i laikovi 

snadnou orientaci ve výstupech z diagnostiky. [7] Je důležité, aby i neškolená obsluha byla 

schopna při běžné pochůzkové činnosti zjistit aktuální provozní stav u zařízení, které není 

primárně sledováno. Tato obsluha využívá jednoduchého grafického výstupu a z barev je 

schopna ihned zjistit stav stroje a tím i nutnost angažování specialistů údržby. Tento postup se 

v dnešní době, se snižováním cen diagnostického zařízení, uplatňuje stále častěji. Při přechodu 

na zajištění údržby outsourcingem je to i jedna z podmínek kvalitního zajištění plánování 

prací. Nevýhodou je mnohdy chybějící záznam s možností automatizovaného zpracování dat, 

které jsou pro úspěšnost diagnostiky nezbytné. U VSE se průběh historie všech 

diagnostikovaných objektů se ukládá do vnitřní paměti vyhodnocovací jednotky. 

Obr. 20 Stavové grafy definovaných objektů [7] 
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Paměť vyhodnocovací jednotky VSE má omezenou kapacitu, ale při běžném nastavení 

měření kapacita vystačí přibližně na cca 1 měsíc monitoringu.(Obr. 21) [7] 

Pro měření vibrací nabízí systém efector octavis firmy ifm electronic spol. s r.o. 

množství různých senzorů. Od jednodušších typů (Obr.22) s možností nastavení limitních 

hodnot. Nastavení limitních hodnot probíhá pomocí otočného kroužku na těle snímače, dále je 

možné nastavení zpoždění, které vyloučí falešné alarmy. [8] 

Obr. 22 Vibrační sensor s nastavením limitů [7] 

Obr. 21 Historie měřených objektů [7] 
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Senzory zrychlení VSA jsou polovodičové (technologie 

MEMS – Mikro Elektro Mechanický Systém) a používají kapacitní 

princip měření (Obr. 23). Tyto inteligentní snímače obsahují 

mechanismus umožňující převod mechanické energie na elektrickou 

veličinu i elektronický systém pro zpracování dat (zesílení, filtrace, 

atd.). Tento princip umožňuje také velkou miniaturizaci senzorů. [8] 

Tyto systémy obvykle umožňují hlídat i zobrazovat veškeré 

údaje hovořící o technickém stavu a provozu zařízení a včas podat 

potřební informace. Schéma práce těchto systému je obvykle 

následující: 

 automatická detekce překročení mezní hodnoty sledované veličiny - pro každou 

měřenou veličinu se v systému nastavují dvě úrovně limitních stavů a v případě jejich 

překročení dojde k jeho záznamu do databáze a k iniciaci alarmu, SMS a dalších 

kroků, [9] 

 automatické odeslání požadavku na údržbu - pro každou sledovanou veličinu lze 

vybrat, zda-li si uživatele přejí kromě výše uvedených akcí rovněž automaticky 

generovat požadavek na údržbu. [9] 

Obr. 23 
Vibrační 
snímač [7] 

Obr. 24 Informační tok při překročení limitní hodnoty měřené veličiny. [9] 
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9. Zhodnocení ekonomických přínosů proaktivní údržby 

Jak je neustále zvyšován tlak na konkurenceschopnost ve výrobním prostředí, 

vyvstává potřeba hledání možných úspor. Údržba technických celků bývá jednou 

z významných nákladových položek. Údržba a pohled na ni se v posledních dvaceti letech 

výrazně změnily. K těmto změnám docházelo hlavně v důsledku rozsáhlého zvýšení počtu a 

obrovské rozmanitosti fyzických majetků, které je potřeba udržovat. Rostlo i povědomí o 

souvislostech mezi údržbou a jakostí produkce. Bylo potřebné, aby údržba a její pracovníci na 

tyto změny reagovali. Změny v sobě zahrnuji i povědomí o rozsahu, kterým porucha ovlivňuje 

nejen samotný výrobní proces, ale i bezpečnost práce a životní prostředí. Reakce na tyto 

změny vyvolala potřebu nových přístupů k údržbě. Manažeři začali hledat strategické 

soustavy, které by tyto nové trendy slučovaly do nějakého logického systému. Logického 

systému, který by pomohl aplikaci těchto trendů tak, aby měly co největší hodnotu pro danou 

společnost. [2] 

Princip hledání ekonomicky přínosných úkonů údržby pro program údržby je dnes 

založen na hodnocení indexu efektivnosti údržby podle vzorce (1) : 

 

  
       

   
 

  
       

  
      

   
   

 

I ... index efektivnosti údržby  

Rno ... riziko neudržovaného objektu (bez preventivní údržby) [Kč.rok-1]  

Ruo ... riziko udržovaného objektu (s preventivní údržbou) [Kč.rok-1]  

Nf ... následky poruchy ve finančním ocenění [Kč]  

Npu ... náklady na preventivní údržbu [Kč.rok-1]  

MTBFno ... střední doba mezi poruchami neudržovaného objektu [rok]  

MTBFuo ... střední doba mezi poruchami udržovaného objektu [rok] [2] 

 

Z uvedeného vzorce vyplývá, že aby údržba byla efektivní, měl by být index 

efektivnosti větší než jedna. Parametry střední doby poruchy jsou obvykle expertní odhady, 

náklady spojené s poruchou a údržbou jsou výsledkem detailního ekonomického rozboru. Při 

finančním vyčíslování údržby je vycházeno ze známých finančních dat i z odborných odhadů. 

Při optimalizaci údržby je nutné posoudit všechny následky spojené s provozem a poruchami 

technických celků. Jednotlivé následky jsou převedeny na finanční ocenění a jsou 

porovnávány s náklady na údržbu. Je zřejmé, že optimalizace údržby prováděná na základě 
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analýzy rizika má značný ekonomický potenciál, který může být rozhodující pro výkonnost a 

zároveň konkurenceschopnost u subjektů s vysokou investiční náročností, nepřetržitým 

provozem a se značnými následky v případě havárie. [2] 

Tyto principy mohou být zaváděny až po důkladné analýze jednotlivých procesů 

výroby a stanovení strategických cílů. Pro zavádění těchto principů se v praxi používají různé 

modely. V dnešní době se často využívá RCM (Reliability Centred Maintance) metoda – 

údržba zaměřená na bezporuchovost. Je to metoda, která umožní vypracování a zavedení 

účelného programu údržby tak, aby bylo možné dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti a 

pohotovosti technického celku [10] 

Nejdůležitějšími přínosy proaktivní údržby jsou vyhledávání a odstraňování poruch 

pomocí včasné diagnostiky a údržby technických celků na základě stavu a snižování počtu 

odstávek technických celků. Samozřejmě nezanedbatelným přínosem jsou i ekonomické 

úspory. Tyto úspory vznikají díky snížení spotřeby náhradních dílů pro opravy, pokud se 

oprava uskuteční v okamžiku, kdy je diagnostikován stav před poruchou a nikoliv dle předem 

určeného časového intervalu. Dále vznikají úspory zmenšenou potřebou na skladové zásoby, 

které je možné pořizovat v časové souvislosti s plány obnovy. A v neposlední řadě vznikají i 

úsporou investičních nákladů prodloužením životnosti udržovaných technických celků – 

včasná údržba znamená ve většině případů prodloužení životnosti technických celků.(Obr. 25)  

Přesto průzkumy uvádějí, že úspěšná je jen asi čtvrtina zavedených projektů. Chyby 

vznikají hlavně v oblasti lidského faktoru, informačních toků a také nevhodností zvolených 

technologií. Pořízení technologie pro diagnostiku není zavedením diagnostiky, bez patřičného 

Obr. 25 Porovnání trendů údržby se zavedením preventivního systému údržby [13] 
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vzdělání jsou pracovníci diagnostiky obvykle pouhými měřiči sledovaných hodnot. Proto je 

velmi důležité další vzdělávání pracovníků v oblastech analýzy a interpretace měřených 

údajů. Z těchto důvodů dochází ke slučování jednotlivých činností, které se provádějí 

v souvislosti s majetkem. [11]. 

V současnosti je management údržby součástí Asset management (management 

majetku), jenž v sobě zahrnuje všechny činnosti pro správu majetku. Asset management 

určuje cíle, strategii a odpovědnost v řízení majetku a jeho údržby. Využívá prostředků, jako 

jsou investiční politika, způsoby využívání majetku, plánování, řízení a kontrola údržby a 

zlepšování metod řízení údržby včetně ekonomických, bezpečnostních a environmentálních 

hledisek. [10].  

 Nově se stále více využívá softwarových prostředků – EAM neboli Enterprise Asset 

Management, které jsou určeny nejen pro plánování údržby, ale pro celkovou správu majetku. 

Tyto SW prostředky zachycují a účinně využívají existující informace, umožňují rozsáhlé 

hospodaření s vlastním hmotným majetkem tak, aby se vytvářel a zajišťoval vlastní 

ekonomický růst a snižovaly se vysoké náklady na obnovu. EAM nabízí nástroje, kterými lze 

lépe řídit provozní zdroje firem. Dotýká se celého cyklu provozního zdroje – od jeho pořízení 

až po vyřazení. Tyto prostředky mohou poskytnout dostatek informací pro plány údržby tak, 

aby náklady na provoz technických celků byly vynaloženy účelně. V těchto systémech lze 

nalézt mnoho nástrojů pro management údržby. (Obr. 26) 

 

Obr. 26 Obecné grafické zobrazení trendů v údržbě na nejmenované výrobní lince [13] 
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10. Závěr 

V práci jsem se zaměřila na popis diagnostiky poruch strojních zařízení, používaných 

v současném průmyslu. Je zde shrnut vývoj metod a postupů, jak z pohledu aplikace, tak 

z pohledu efektivity či budoucnosti. Z práce vyplývá, že efektivita diagnostiky je silně závislá 

na nákladech údržby obecně. Jestliže přijmeme myšlenku, že totálně produktivní údržba je 

vrcholem využití diagnostiky v údržbě, potom musím konstatovat, že to lze realizovat pouze 

v součinnosti s výrobcem diagnostikovaného technického zařízení, výrobcem diagnostického 

vybavení a přímou součinností pracovníku provádějících údržbu. To vše při maximální míře 

automatizace poskytovaných informací. Cena takovéhoto sdružení sil a prostředků se bohužel 

vyplácí pouze z pohledu zařízení strategického nebo bezpečnostního významu, jako je jaderná 

energetika, letectví, lodní doprava.  

Z popsaných způsobů diagnostiky při zohlednění těchto nákladech se jeví výhodnější 

pro většinu zařízení (myslím tím točivé stroje) diagnostika vibrační. Oproti diagnostice 

analýzy maziv nepotřebuje chemické laboratoře, oproti termodiagnostice poskytuje ucelenější 

a větší množství informací o zařízení a stávající náklady v rámci pořízení vibrační 

diagnostiky, popřípadě praktické využití zjednodušených grafických výstupů diagnostického 

zařízení pro potřebu údržby jako dostačující. Ve většině provozů, které jsem moha poznat je i 

tento stav mnohde i otázkou budoucnosti. Přesto při snaze šetřit v oblasti údržby se již 

prosazuje diagnostická metoda měření vibrací při nastavení správné souososti soustrojí a 

pracovníci dozorující chod zařízení jsou vybavování ručními diagnostickými přístroji.  

Dále při hodnocení komplexního diagnostického přístupu se ukazuje jako výhodné 

využít implementované on-line systémy, jako je popsaný efector octavis dodávaný firmou 

IFM electronic GmbH. Tento systém ve své komplexnosti poskytuje maximum informací o 

zařízení z pohledu vibrací, popřípadě doplněním o další údaje (teplota, tlak, apod.). 

Z uvedeného ekonomického hodnocení vyplývá výhodnost takového zařízení a pouze náklady 

na pořízení jsou dnes brzdou širšího nasazení.  

Při přípravě této práce jsem v poskytnutých materiálech a diskuzi s pracovníkem 

společnosti IFM našla zajímavý modelový příklad nasazení jejich integrovaného systému 

diagnostiky. Tento příklad vzhledem k jeho rozsáhlosti, doplněný o průběžná měření v čase a 

v porovnání s historií údržby do doby nasazení tohoto systému, by mohl sloužit jako zajímavý 

námět pro magisterskou práci. 
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