










ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému řízení údržby ve firmě ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Jejím cílem je analýza údržby, provedení FMEA analýzy technického zařízení 

a provést návrhy na zvýšení bezporuchovosti. 

Práce se skládá ze dvou částí, v teoretické části byl proveden rozbor literárních pramenů 

pojednávajících o údržbě a FMEA analýze. Praktická část je zaměřena na analýzu údržby 

ve společnosti a FMEA analýzu vybraného technologického zařízení a možných opatření 

na zvýšení bezporuchovosti. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the analysis of maitenance management system in 

ArcelorMittal Ostrava a. s. company. The aim of the thesis is the analysis of maitenance, 

carrying out the FMEA analysis of technical devices and submitting proposals for 

increasing reliability. 

The thesis consists of two parts, the first part deals with the analysis of technical literature 

sources about maintenance and FMEA analysis. The practical part focuses on the analysis 

of maintenance in the company and FMEA analysis of the chosen technological device and 

possible action steps for increasing reliability. 
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1 Úvod 

Dnešní doba současného tržního hospodářství se vyznačuje především vysokou konkurencí 

a globalizací. Pro každý podnik to především znamená, že se mnohem více než v období 

minulém, musí snažit o to, aby nejen přežil, ale také dosahoval dostatečně velkého zisku. 

Podnikatelé jsou nuceni přizpůsobovat svou obchodní politiku změněným podmínkám, aby 

vyhověli konkurenčnímu tlaku na snižování cen své produkce. Za těchto okolností nabývá 

udržování technologického a výrobního zařízení charakter jednoho z klíčových úkolů 

managementu. 

Způsob myšlení „opraví se to, až se to pokazí“ je podporován jen snahou o ušetření 

finančních prostředků. Mnohokrát však již bylo prokázáno, nebo to každý z nás zažil na 

vlastní kůži, že náklady vzniklé z důvodu prostojů ve výrobě přesahují nesčetněkrát 

náklady na porouchanou součást, které se následně mnohonásobně promítnou v podobě 

ušlého zisku, promrhaných pracovních hodin a zvýšených bezpečnostních rizik nebo 

zavržení společnosti pro nesplnění dohodnutých termínů, či požadovaného objemu 

produkce. 

Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu údržby společnosti a ukázat 

jak za pomocí FMEA analýzy dosáhnout vyšší provozuschopnosti výrobního zařízení, tím 

že vyhodnotíme stávající poruchy a navrhneme opatření proti jejich vzniku. Odstraněním 

závady či jejímu předcházení, docílíme snížení neplánovaných odstávek a navýšení 

nákladů z důvodu neprovozuschopnosti zařízení. 

Práce bude rozdělena na teoretickou část, kde budou použity dostupné informace z 

odborné literatury a internetu, druhá část bude praktická a bude se zabývat vlastní analýzou 

dle dostupných provozních informací. 
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2 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší 

světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. 

Roční kapacita výroby je 3 milióny tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost 

své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti 

mají přes 7500 zaměstnanců.  

ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. 

Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které 

vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G 

[21]. 

2.1 Dceřiné společnosti a vyráběné produkty 

  Nová Huť - Projekce, spol. s r.o.  

  Hoteltrans s.r.o. 

  ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.  

  ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. 

  ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

  ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.  

 TAMEH Czech s.r.o. 

 

ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

Vyráběné produkty [22]: 

 Dlouhé produkty 

Užití tyčové oceli a nosníků: ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry elektrických 

rozvodů, různé výrobky strojírenství, výkovky, zábradlí, díly pro schodiště, stojany a 

http://www.hoteltrans.cz/
http://www.arcelormittal.com/frydek-mistek/
http://www.jakl.cz/
http://www.arcelormittal.com/ostrava/AMP.html
http://www.amdcz.cz/
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další. 

Užití betonářské oceli: výroba armovacích sítí a armatur pro výztuž do betonu. 

Užití válcovaného drátu: výroba taženého drátu, výroba armovacích sítí, po tažení za 

studena: plotové dílce, pletivo, nákupní vozíky, hřebíky, spojovací součásti, vázací dráty. 

 Tenkostěnné ocelové profily 

Ocelové otevřené profily se používají v mnoha různých průmyslových odvětvích. 

Nejdůležitějšími jsou strojírenství, stavebnictví, těžký automobilový průmysl a doprava. 

 Ploché výrobky 

Užití plochých výrobků: žluté zboží (bagry, buldozery, manipulátory), výroba 

svařovaných trubek pro rozvody vody, plynu a ropy – tzv. produktovody, svodidla, 

ocelové konstrukce, výpalky, tenkostěnné profily. Po dalším zpracování ve válcovnách za 

studena: plechy pro elektrotechniku, bílé zboží (skříně praček, ledniček atd.) a díly pro 

automobilový průmysl (drobné díly a příslušenství). 

 Strojírenské výrobky a služby 

Jedná se víceméně o kusovou a malosériovou výrobu pro kompletaci výrobků vyráběných 

v ArcelorMittal Ostrava a.s., údržbu a opravy vlastního zařízení společnosti a dále o 

výrobu nebo zpracování zákazníkova materiálu dle konkrétních požadavků podle 

projektové dokumentace. 

 Slévárenské služby 

Odlitky z šedé a tvárné litiny: kokily a příslušenství, stojany, lože obráběcích strojů, stoly, 

základové desky, upínací desky, lisovadla, skříně převodovek, setrvačníky, ozubená kola 

a řetězová kola, kladky, závaží atd. 

 

Z oceli: skříně hydromotorů, kladky, řemenice, rošty a roštnice, řetězová, ozubená a 

pojezdová kola, kotouče a kola pro železniční dvojkolí, struskové pánve, odlitky pro 

těžební stroje. 

 

 Důlní výztuže 
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Důlní ocelová výztuž má rozsáhlé uplatnění při zakládání dlouhých důlních děl, uhelných 

a rudných šachet a při ražení tunelů a štol. Dodávány jsou výztuže z profilů ve třech 

řadách P, K a TH o různých metrových hmotnostech ve tvarech dle požadavku zákazníka, 

včetně příslušenství. 

 Výrobky pro ocelářství 

Jedná se o výrobu strojního zařízení a dílů pro technologické celky používané v těžkém 

hutním průmyslu. 

 Koks a koksochemické výrobky 

Použití koksu: pro metalurgické procesy při výrobě surového železa, na otop. 

2.2 Závod 12, provoz 47 - hutní energetika 

Závod 12 - se skládá z jednotlivých provozů: Vysoké pece, Aglomerace, Hutní energetika 

a Výroba a technika viz Obr. 1. Vysoké pece se zabývají výrobou železa a výrobků ze 

strusky, dále výrobou a distribucí technických a topných plynů a distribucí tepelné a 

elektrické energie. Disponuje čtyřmi vysokými pecemi. Pro naplnění požadovaného 

množství surového železa zákazníky, je v současné době dostatečný provoz dvou vysokých 

pecí s roční kapacitou přes 2 milióny tun. Tři čtvrtiny produkce tekutého surového železa 

jsou spotřebovány závodem 13 - Ocelárna, přibližně pětina výroby je dodávána do akciové 

společnosti Evraz a.s. a objemově nejmenší díl produkce surového železa je při přebytku 

kapacity zpevňován na licím stroji, a to v několika sortimentech, dle požadavků zákazníka 

na chemické složení těchto pevných, převážně slévárenských surových želez [21]. 

Vysokopecní rudná vsázka je prioritně zajišťovaná spékáním prachových rud ve vlastním 

provoze Aglomerace, zbývající část vsázky tvoří pelety, kusové rudy a druhotné suroviny. 

Vysokopecní koks je dodáván závodem 10 - Koksovna, přídavná paliva, jako metalurgický 

koks a tekutá paliva jsou nakupována z externích zdrojů [22]. 

Sortiment výroby surového železa i struskotvorných výrobků je certifikován TUV NORD 

splňuje požadavky  EN ISO 9001, EN ISO 14001 a BS OHSAS 18001 [22]. 
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Závod 12 - Vysoké pece

Sekretariát

Výroba a technika Aglomerace Vysoké pece Hutní energetika

 

Obr. 1 Organizační struktura Závodu 12 – Vysoké pece 

Provoz 47 - Hutní energetika - je součást závodu 12 - Vysoké pece, zabývající se výrobou 

a distribucí plynů, demineralizované vody, zásobování vysokých pecí a válcoven chladící 

vodou podle požadavků (tlak, průtok, čistota) a technickou podporou - údržbou.  

Organizační struktura je vyobrazena na Obr. 2. 

Provoz 47 - Hutní energetika

Zásobování 

vodou, 

kanalizace a 

teplo

Řízení oblasti 

plyn a chemie
Kyslikárna

Technická 

podpora hutní

Čistírny 

odpadních vod a 

ČS VP

Směnové řízení

Technologie
Čerpací stanice 

a ÚV ZPO

Plynové 

hospodářství

 

Obr. 2 Organizační struktura Provozu 47 - Hutni energetika 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Údržba a její poslání 

Společnosti každým rokem investují nemalé finanční prostředky na stavbu nových strojů, 

provozů či celých továren a úkolem údržby je dobře pečovat o tyto nemalé investice, což v 

praxi znamená, být zodpovědný za zajištění takové údržby, při které budou všechna 

zařízení plnit úkoly a funkci na kterou byly zkonstruovány. Úkolem údržby tedy není jen 

zajištění preventivní údržby a oprav, ale též zajištění bezpečného a bezporuchového chodu 

stroje [25]. 

Hlavním cílem údržby je zajistit, aby realizovaná investice po dobu své životnosti dokázala 

vytvořit dostatečný zisk. Zlepšování spolehlivosti, bezporuchovosti, bezpečnosti a 

snižování nákladů na životní cyklus jsou klíčovými faktory ziskovosti a 

konkurenceschopnosti. Čím je lepší konkurenceschopnost společnosti a schopnost 

poskytnout požadovanou službu, tím lépe musí být optimalizována efektivita využití 

výrobních prostředků [25]. 

V důsledku technického rozvoje se současně zvyšují požadavky i na znalosti a dovednosti 

pracovníků údržby tempem, které je obtížné sledovat. Dřívější pohled na údržbáře, kteří se 

starají např. o mazání ložisek a dotahování šroubů, se radikálně změnil a dnes se na 

pracovníky údržby nahlíží jako na specialisty. Zaměstnanci údržby musejí neustále 

zvyšovat svou kvalifikaci a znalosti z důvodů nových pracovních a výrobních postupů, 

software a diagnostických zařízení v oblasti údržby [25]. 

Z pozice manažera údržby je hlavním úkolem dosáhnout změny v chápání řadových 

pracovníků od tradičního pojetí údržby (systém údržby po poruše) k plně ucelenému 

proaktivně zaměřenému přístupu s cílem zlepšení spolehlivosti výrobního zařízení.  

Údržba ovlivňuje ekonomiku podniku ve třech směrech [20]: 

 délka opravy ovlivňuje využití technologického zařízení  - čím kratší oprava tím 

nižší ztráty z důvodů nefunkčnosti zařízení, 

 kvalita podmiňuje velikost výkonu, ale také čas využití výrobního zařízení, 

 velmi vysoké zatížení nákladů výroby (8 - 15% z celkových nákladů). 
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Cíle údržby jsou rozděleny na: 

Hospodářské cíle 

 hospodářské – vyloučení přerušení odstavení výroby v důsledku výskytu 

nežádoucího jevu - poruchy, 

 dosažení plánované či deklarované životnosti technického zařízení, 

 realizace údržbářských prací před vznikem poruchy, 

 efektivní využívání údržbářských činností. 

Humanitní cíle 

 zabezpečení bezpečnosti technických zařízení, 

 dodržování zákonné legislativy, 

 zajištění ochrany životního prostředí provozem technického zařízení. 

Taktické cíle 

 optimalizace nákladů na údržbu, 

 vytvoření podmínek pro zabezpečení výroby v potřebné kvalitě a množství, 

 zavedení systému sledování úspor s optimalizací údržby. 

 

Je třeba si uvědomit, že každá ušetřená koruna v údržbě je koruna, která zvyšuje zisk dané 

společnosti. 

3.2 Rozdělení údržby 

Údržbu rozdělujeme dle několika hledisek: 

 dle funkcí které provádí, 

 dle profesní struktury, 

 dle organizace a řízení, 

 dle systému činností. 

3.2.1 Údržba dle funkcí, které provádí 

Funkce, které provádí údržba [16]: 
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Udržování - náplní prací je odstraňování zjištěných drobných provozních závad, 

doplňování mazacích prostředků (oleje, tuhá maziva), pohonných hmot, sloučenin 

zajišťujících technologii, konzervace, seřizování a čištění. Některé tyto práce provádí 

provozovatel (obsluha zařízení), ostatní pak údržba. 

Inspekce a diagnostika - provádění systematických kontrol strojního zařízení, revizí a 

plánovaných kontrol, které mají za cíl předcházet poruchám a získání přehledu o stavu 

zařízení a nutnosti potřeby opravy. 

Typy diagnostik: 

 diagnostika jednorázová, 

 diagnostika periodická, 

 diagnostika kontinuální. 

Opravy – provádění oprav na zařízení: 

 běžné opravy - opravy při zjištěné poruše nebo při zjištění opotřebování jedné 

z částí zařízení, 

 střední opravy - plánovaná oprava, kdy se strojní zařízení neopravuje jako celek, 

ale provádí se oprava dílčích částí, a tím se zajistí opětovná funkčnost stroje a jeho 

životnost, 

 generální opravy - při generální opravě se provádí celková demontáž zařízení, 

provede se kontrola a poškozené či opotřebované díly jsou následně nahrazeny 

novými. 

Plánování a výroba - údržba zajišťuje naplánování oprav, zajistí či vyrobí náhradní díly 

nebo části zařízení. 

3.2.2 Údržba dle profesní struktury 

Z tohoto hlediska je údržba rozdělena podle profese nebo technologického zařízení, které 

má na starosti. 

Strojní údržba - komplexní údržba všech technologických zařízení. Zabývá se 

preventivními a pravidelnými prohlídkami a provozními odstávkami těchto zařízení. 
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Hydraulika a pneumatika - údržba, která provádí opravy na pneumatických a 

hydraulických částech strojního zařízení. 

Elektro silnoproud - údržba, která má na starosti elektrické zařízení (elektromotory, 

rozvody, osvětlení, atd.) jejich kontrolu, opravy, výměnu mazacích tekutin a jejich zajištění 

při poruchách či plánovaných opravách. 

Elektro slaboproud - část údržby provádějící opravy, servis a nastavení elektronických 

zařízení (regulátory, čtečky, převodníky, počítače, ovládací prvky, atd.). 

Montážní - údržba zabývající se montáží a demontáží jednotlivých celků výrobního 

zařízení (válcovací stolice, příhradové konstrukce, jeřáby, potrubí, atd.). 

Stavební - provádí úpravy, údržbu a opravy stavebních částí výrobního zařízení a budov 

(základu technologických zařízení, budov jako celku, výkopové práce, atd.). 

Hutní zdivo - kontroly, opravy vad a výměna vyzdívek průmyslových pecí (tavící pece, 

ohřívací pece, atd.). 

3.2.3 Údržba dle organizace a řízení 

Dělení údržby dle začlenění ve struktuře společnosti či podniku [20]: 

 centralizovaná, 

 decentralizovaná.  

Centralizovaná údržba - se soustřeďuje do integrovaných údržbářských složek - do 

silných údržbářských dílen. 

Výhody: 

 úspora pracovníků, 

 úspora technických prostředků. 

Nevýhody: 

 nízká pružnost při nasazování do údržbářských akcí, 

 neznalost dané problematiky při specifické údržbě určité části provozu. 
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Decentralizovaná údržba - rozptýlení jednotlivých údržbářských skupin dle specializace 

na jednotlivé výrobní jednotky. 

Výhody: 

 rychlé nasazení při poruše, 

 znalosti dané problematiky určitého zařízení – specializace. 

Nevýhody: 

 problémy při koordinaci a kooperaci, 

 zhoršení podmínek pro systémové plánování.  

3.2.4 Údržba dle systému činnosti a její historický vývoj a 

trendy 

Údržba stejně jako ostatní oblasti v průmyslu procházejí procesem inovací a neustálých 

změn v řízení. Údržba je rozdělena na jednotlivé generace viz Obr. 3., podle přístupů k 

opravám [23]. 

 

Obr. 3 Historický vývoj údržby [3] 
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První generace - období do druhé světové války, mechanizace se rozvíjí, prevence poruch 

má jen malou prioritu. Zařízení jsou jednoduchá a předimenzovaná, z čehož vyplývá, že 

jsou snadno opravitelná a bezporuchová.  

Druhá generace - období po druhé světové válce, dochází ke zvyšování poptávky zboží, 

tím dochází ke zvýšení mechanizace, výrazně přibývá strojního zařízení různého typu a 

vyšší dokonalosti. Následek je závislost průmyslu na těchto strojích a pozornost věnovaná 

na provozuschopnost zařízení, vede k úsilí o předcházení poruchám a vzniku preventivní 

údržby. 

Třetí generace - od osmdesátých let začínají být změny v procesu údržby větší, stav stroje 

v poruše se dostává do popředí pozornosti. Nepříznivé vlivy doby odstavení zařízení jsou 

odstraněny nástupem systému Just-in-time a řeší se stavy zásob náhradních dílů. Rostoucí 

automatizace, složitost zařízení a návaznost systémů nese značné dopady jejich poruch do 

jakostí výrobků, ale také pro bezpečnost a životní prostředí. 

Poruchová údržba - výrobní zařízení jsou provozována bez údržbářských zásahů většího 

charakteru a bez velkých nákladů do doby, než dojde k poruše nebo havárii viz Obr. 4. 

Tato koncepce údržby je nevhodná a neumožňuje jakékoli systémové řešení. Tohoto druhu 

údržby lze využít jen u zařízení, která nemají vliv na výrobní proces v případě poruchy 

[18]. 

 

 

Obr. 4 Poruchová údržba [18] 

 Odstranění poruchy jen jejím odstraněním. 

 Neexistuje žádné plánování ani systémový přístup. 
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 Inspekce a kontroly závisí na zkušenosti obsluhy. 

Tento druh údržby je velice nákladný, neboť při havárii části zařízení může dojít k 

poškození dalšího zařízení a následné náklady na opravu se zvýší. Dalšími náklady, které 

způsobí havárie či porucha zařízení, je výpadek produkce a tím pádem nemožnost dodržení 

smluvních závazků a plateb případného penále. 

Preventivní údržba - jsou předem stanoveny časové úseky, většinou dané výrobcem nebo 

získanými znalostmi z provozu, kdy je provedena plánovaná preventivní prohlídka nebo 

plánovaná preventivní oprava. Důležitým ukazatelem je cyklus oprav a prohlídek - časový 

interval mezi pořízením a generální opravou, viz Obr. 5. Začíná formou týdenních 

preventivních prohlídek, přes čtvrtletní, pololetní a roční opravy až po generální opravu 

[18].  

 

Obr. 5 Preventivní údržba [18] 

Tento systém údržby je označován jako [5]: 

 systém údržby podle časových plánů, 

 systém po preventivní prohlídce, 

 systém standardních periodických oprav, 

 systém preventivních periodických oprav. 

Tento systém údržby je velice nákladný a není optimální, je založen na předem daném 

časovém úseku, bez ohledu zda je oprava nutná či nikoli. Výhodou jsou jen plánované 
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odstávky, které neovlivňují výrobní proces. Pro tyto odstávky musíme mít určité poznatky, 

které získáme: 

 znalostmi daného zařízení - informace od výrobce, 

 znalostmi daného zařízení - získané provozem, 

 pravidelnými kontrolami. 

Prediktivní údržba - je metoda testování strojů, která nalézá chyby v jejich rané fázi 

vývoje. Toto testování se provádí bez nutnosti odstávky stroje za účelem kontroly, která je 

obvykle požadována v případě programů preventivní údržby. Kvalitní program prediktivní 

údržby je jedinečný v tom, že využívá ověřené technologie testování, jako je analýza 

vibrací, infračervená termografie, analýza oleje a částic opotřebení, ultrazvukové testování, 

zobrazování pomocí videa, vyvažování a ustavování a testování elektromotorů. Dobře 

implementovaný program prediktivní údržby odstraňuje z údržby nutnost pouhých dohadů 

[18]. 

 

Obr. 6 Prediktivní údržba [18] 

 Pomocí testovacího zařízení, které dokáže identifikovat problém i jeho potenciální příčinu, 

mohou kvalifikovaní technici a analytici doporučit ty nejlepší postupy a zásahy pro 

odstranění opakujících se problémů, zabránit neplánovaným prostojům, prodloužit 

životnost stroje a zvýšit celkový výkon operací a zařízení závodu.  
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Cílem tohoto zvýšení spolehlivosti stroje je zvýšení celkové kapacity závodu bez nutnosti 

obrovských kapitálových výdajů na rozšíření výrobní kapacity, viz Obr. 6. V dnešní 

globální ekonomice to může mít zásadní význam pro zachování konkurenceschopnosti 

firmy [17]. 

Náklady na prediktivní údržbu jsou podstatně nižší než u předchozích typů údržby, neboť 

máme přesné informace, které jsou průběžně získávány a opravy částí zařízení jsou 

provedeny dříve, než dojde k vlastnímu poškození nebo havárii. Oprava či výměna části 

zařízení se provede ve zvoleném okamžiku s již předem objednanými náhradními díly, 

čímž se sníží další náklady na případné skladování. Odstavení výroby je plánované, a 

požadovaná produkce je zajištěná tzv. výrobou na sklad, tím dochází k minimálnímu 

výpadku prodeje vyráběné produkce. 

Díky prediktivní údržbě lze: 

 předvídat kde a kdy může dojít k poruše či havárii, 

 vyhnout se prostojům a snížit náklady na údržbu, 

 minimalizovat problémy s kvalitou vyráběného sortimentu, 

 optimalizovat zásoby náhradních dílů, 

 předvídat reklamace konkrétních výrobků, 

 zajistit koordinaci s výrobními a obchodními plány. 

Prediktivní údržbu lze aplikovat na: 

 výrobní stroje,  

 koncová zařízení - prodejní automaty, domácí spotřebiče, stroje, 

 nemovitosti. 

 

Proaktivní údržba - nedá se říci, že je to nový druh údržby, ale zcela vychází z prediktivní 

údržby, která ji zdokonaluje. Proaktivnost se projevuje tím, že nové výrobní zařízení, jež 

jsou pro výrobu životně důležitá, se navrhují s přihlédnutím ke snadnému přístupu pro 

zavedení diagnostiky v budoucnu, to znamená, že  už při samotnému návrhu konstrukce je 

pamatováno na možnost připojení snímačů a měřicích míst jenž budou sledovat vibrace, 

teploty, bude přístup k odběrům maziv a případné zjišťování dalších požadovaných 

parametrů [18]. 
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Obr. 7 Proaktivní údržba [18] 

Při použití proaktivního přístupu se sníží náklady zavedení diagnostických zařízení pro 

pravidelné či trvalé sledování zařízení, viz Obr. 7. Zavedení dodatečného měření na 

provozovaném zařízení není vždy jednoduché a často jsou vyžadovány určité úpravy, které 

se projeví na vedlejších nákladech. Potřeba dodatečných úprav může vést i k dalším 

průvodním problémům, těžkostem či ústupkům - použití kompromisního řešení 

diagnostiky. Proaktivní přístup tomu zabraňuje, neboť s použitím vybrané diagnostiky byl 

brán zřetel a zařízení je na instalaci této diagnostiky připravena [18]. 

Prediktivní a proaktivní údržba vyžaduje nákladnější vybavení zaměstnanců údržby, ty 

však přinesou zásadní snížení nákladů na skladové zásoby náhradních dílů, neboť se 

objednávají až po vyhodnocení dosažených výsledků průběžně prováděných kontrol a 

měření a náhradní díly jsou zajišťovány v předstihu a dodány jsou ve chvíli potřeby - 

naplánované opravy. 

RCM - údržba orientovaná na spolehlivost (Reliability Centred Maintenance) - údržba 

zaměřená na bezporuchovost, představuje metodiku pro optimalizaci prací prováděné 

údržbou. Zaměřuje se především na optimalizaci preventivní údržby u strojních a 

stacionárních zařízení a o přístroje sloužící k měření a regulaci [10]. 

RBI - inspekce rizik (Risk Based Inspection) - proces, který identifikuje, vyhodnocuje a 

mapuje rizika, které můžou ohrozit integritu technického zařízení. Podle daného odhadu 

rizika se provádí rozložení nákladů [24]. 
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RCA - analýza příčin -  (Root Cause Analysis) – metoda, která se zaměřuje na případy, kdy 

k pochybení téměř došlo nebo opravdu došlo. Z toho vyplývá, že se jedná o retrospektivní 

a reaktivní metodu. RCA metod je několik druhů od nejjednodušší, při které hledání 

příčiny pochybení se pokládají otázky proč několikrát za sebou, až po varianty velice 

komplexní zaměřené na různé odvětví průmyslu [29]. 

RCA analýza má tyto kroky: 

 sběr dat - okamžitá analýza informací po vzniku pochybení či nežádoucí události, 

 vyhodnocení - zjištění příčiny problému, 

 zvolení nápravného opatření - omezení výskytu stejné chyby na maximum, 

 implementace nápravného opatření, 

 zhodnocení efektivnosti nápravných opatření. 

BCM - orientace řízení údržby (Business Centred maintenance) - představuje systémový 

přístup umožňující identifikovat potenciální situace, které mají za následek přerušení 

výroby nebo poskytování služeb. BCM vytváří komplexní rámec pro zvýšení dlouhodobé 

odolnosti vůči takovým hrozbám a efektivně přispívá k ochraně zájmů klíčových 

zainteresovaných stran, udržitelnosti podnikání a k důvěře v životaschopnost firmy [6]. 

Výhody BCM [27]: 

 zvýšení odolnosti a snížení zranitelnosti zdrojů, jakými jsou lidé, budovy, 

technologie, informace, dodavatelé a zainteresované strany, 

 přežití a efektivní obnova organizace při vážných incidentech, 

 větší důvěra zainteresovaných stran a spolehlivost pro smluvní partnery, 

 konkurenční výroba, 

 pružnost výroby a dodavatelského řetězce. 

TPM - totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) - koncept TPM byl 

vyvinut v Japonsku. V období po druhé světové válce začali dbát na výrobě kvalitních 

výrobků, včasnosti jejich dodávek za konkurenční ceny [11].  

Metoda je založena na využití všech poznatků při zajištění bezporuchového a 

provozuschopného stavu technického zařízení [19]. 

Cíle TPM [8]: 
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 zvýšení efektivity výrobního zařízení - zvýšení výkonu a kvality, 

 zvýšení životnosti nástrojů,  

 eliminace neplánovaných prostojů, 

 sledování nákladů na výrobu a údržbu - postupné snižování. 

Outsourcing údržby - nahrazení vlastních údržbářských kapacit dodavatelskými pro 

výkon jednotlivých činností, které obvykle provádí společnost za využití vlastních 

zaškolených pracovníků. 

Hlavní důvody využití outsourcingu údržby [31]: 

 úspora nákladů, 

 zvýšení kvality, 

 nedostatek vlastních zkušeností, 

 chybějící licence a speciální zařízení pro zajištění požadovaných prací, 

 snížení vlastní odpovědnosti, 

 bezpečnost práce převedena na externí firmu, 

 vlastní zdroje přesunuty na důležitější projekty, snížení přesčasové práce či nárůstu 

pracovníků. 

3.3 Způsoby provádění oprav a diagnostické metody 

Způsoby oprav se dělí z hlediska objemu prací vykonávaných na opravovaném zařízení.  

Provádí se [16]: 

 Výměna poškozených dílů - oprava, která se provádí v dílně, což je mimo umístěné 

zařízení - mimo výrobní proces. Jsou zde kladeny vysoké nároky na montážní a 

přepravní práce, které jsou kompenzovány náklady na údržbu, neboť předmětem 

činnosti údržby je jen poškozená část technologického zařízení.  

 Výměna celých komponentů a uzlů – dochází zde ke zkrácení času opravy a snížení 

množství montážních prací, neboť se práce nesoustředí jen na poškozené místo, ale 

provádí se výměna či oprava i fungujících částí, avšak dochází ke zvýšení nákladů 

za použitý materiál. 
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 Výměna celých podstatných částí  - většina údržbářských prací probíhá v dílně 

údržby, na provozní místo se dováží již opravený díl. Pokud není přeprava 

opravovaného uzlu do údržbářské dílny možná, provádí se oprava po vypracování 

technologického postupu na místě provozu. Jako celá podstatná část může být brán 

jednotlivý stroj v lince atd.  

Technická diagnostika se stává nedílnou součástí moderních systémů údržby a hraje 

nejdůležitější úlohu v procesu zjištění vhodného a potřebného okamžiku k odstavení 

zařízení a provedení opravy či výměny vadné části. 

Vibrační diagnostika - sledování rotujících strojů a poskytnutí informací o provozním a 

technickém stavu zařízení, které nám slouží k zabezpečení strategického plánování a řízení 

údržby. Vibrační diagnostika souvisí se stavem částí provozního zařízení, jako jsou 

ložiska, převodovky a jejich chvění, rázy, nesouosostí, nevyvážeností, opotřebením atd. 

Tato metoda se používá všude tam, kde se jednotlivé části proti sobě pohybují [4]. 

Akustická diagnostika - stejná metoda jako vibrační diagnostika s tím rozdílem že 

frekvenční analýza je posunutá do jiných frekvenčních oblastí. Obě tyto metody se v praxi 

doplňují a prolínají. Používá se pro tlakové ventily, škrtící ventily, přímočaré hydromotory, 

jednosměrné ventily, rotační hydrogenerátory a hydromotory. [17], [3]. 

Termodiagnostika - její využití je jak u klasických strojních zařízení, tak u elektrických 

strojů, všude tam kde dochází v souvislosti se změnou provozních parametrů k uvolňování 

tepelné energie a změně teploty některých součástí zařízení či celých uzlů sledovaného 

objektu. Provádí se dotykovým měřením za použití termočlánků a bezdotykovým měřením 

v infračervené části spektra [17], [2]. 

Tribodiagnostika - orientace na problémy vznikající při tření - řeší problémy s mazáním, 

zabývá se analýzou olejů a technických kapalin obecně. Určuje závislosti mezi parametry 

maziv a olejů a vzniku poruchových stavů sledovaných objektů. Na základě výsledků 

sledování parametrů a chemické analýzy technických kapalin a maziv lze určit blížící se 

poruchu zařízení [3]. 

Analýzou oleje a technických kapalin se zjišťují otěrové kovy, jeho znečištění, úroveň 

obsahu přísad a základní fyzikálně-chemické parametry [12]. 

Úkoly tribotechniky: 
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 analýza maziv a jejich zkoušení, 

 analýza materiálu pro třecí dvojice, 

 vývoj způsobu mazání a mazacích zařízení, 

 vývoj postupů vedoucí ke zvýšení odolnosti proti opotřebení. 

Elektrodiagnostika - dělí se na dvě oblasti. První oblast je silová elektrotechnika, kde jde 

především o sledování stavu izolace a odporu v instalaci a ochranu zařízení a jejich částí 

před možným poškozením způsobené zkratem, výbojem apod. Druhá oblast je oblast řídicí 

elektroniky [18]. 

Defektoskopie - je to nedestrukční kontrola materiálu, jenž je významným prvkem 

kontroly jakosti. Defektoskopie dokáže včas odhalit skryté vady v materiálu, případně 

součásti a tím předejít poruchového stavu či havárie. Součást je buď vyměněna, nebo 

zůstává dále v provozu, neboť vada v materiálu není tak vážná, aby byla součást 

vyměněna, čímž dochází k úspoře na nákladech [26]. 

3.4 Informační systémy v údržbě 

Výrobní společnosti tváří v tvář globální konkurenci musí spoléhat na kvalitu a efektivitu a 

to za pomoci moderních výrobních postupů a v nemalé míře také podnikovým 

informačním systémům, které umí pomoci nejen s řízením chodu podniku a jeho zdrojů, 

ale také s řízením výroby či péčí o výrobní zařízení. 

Informační systém je softwarové řešení, které přináší společnostem nové možnosti pro 

zlepšování řízení údržby. Pro pracovníky údržby jsou informační systémy užitečným 

pomocníkem při plánování a optimalizaci servisních činností a vztahů s dodavateli či 

servisními firmami. 

Pro management firmy jsou přehledným zdrojem informací o struktuře využívaných 

zařízení či velikosti nákladů spotřebovaných na jejich údržbu či sledování ztrát v důsledku 

prostojů. 

Přínosy informačních systémů v údržbě [13]: 

 přehledná evidence zařízení, komponentů, včetně záruk, 

 aktuálnost informací na jednotlivých pracovištích, 

 sledování historie oprav a údržby zařízení, 
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 měření nákladovosti údržby, 

 lepší využití kapacity údržby, 

 generování servisního plánu pravidelné údržby dle doporučeného požadavku 

výrobce 

 optimalizace zásob náhradních dílů, 

 vznik databáze informací o poruchách a jejich příčin, 

 dle získaných informací možnost reálně odhadnout ukončení servisu či opravy, 

 řešení reklamací u dodavatelů, 

 možnost převedení získaných informací do sestav tabulek a grafů. 

Informační systémy umožňují efektivnější řízení lidského kapitálu, včetně řízení 

pracovních procesů, nasazení a efektivního využití pracovní síly a řízení talentů. Zároveň 

umožňuje zlepšení produktivity a efektivity zaměstnanců a zvyšuje morálku pracovníků a 

spokojenost s prací [13]. 

3.5 FMEA analýza 

Failture Mode and Efect Analysiss /FMEA/ - metoda k odstranění závad používaná 

zejména v předvýrobních etapách z důvodu preventivního odstranění možných závad a 

chyb. Metodu poprvé použila v roce 1949 americká armáda, jako návod vyvarování se 

chyb v provozu strojů a zařízení. V civilním sektoru byla FMEA poprvé použita po roce 

1970 u společnosti Ford. Na začátku 80. let byla metoda zpracována do jednotné příručky a 

zahrnuta do normy QS9000 [7]. 

Pomocí této metody jsou identifikovány nejpravděpodobnější a nejkritičtější chyby v 

pracovním procesu nebo výrobku. Metoda umožňuje rozeznat v různých fázích návrhu 

výrobku nebo procesů co nejdříve možnosti vzniku poruch, určit jejich následky, ohodnotit 

možné riziko a bezpečně jim předejít. Hlavní myšlenka, metody FMEA vychází z toho, že 

pro každý projev poruchy na nejnižší úrovni se analyzují možné lokální nebo systémové 

následky [9]. 

Analýza FMEA se používá v těchto formách [30]: 

FMEA - K - FMEA konstrukce - zabývá se zkoumáním možného selhání systému, 

přičemž vychází z jeho funkcí. Příčiny mohou mít charakter konstrukční nebo výrobní. 

Pracovní skupinu provádějící analýzu vede zkušený konstruktér. 
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FMEA - P - FMEA výrobního procesu - zkoumá všechny možné poruchy ve výrobním 

procesu či montáži a jejich příčiny. Z výsledků zkoumání určuje nezbytné kroky k jejich 

nápravě. Pracovní skupinu vede pracovník s příslušného oddělení průmyslového 

inženýrství, jakosti, přípravy výroby nebo výrobního oddělení. 

FMEA - V - FMEA výrobku - zkoumá výrobní proces a konstrukci výrobku jako celek a 

provádí analýzu v jednom projektu FMEA. Dochází k tomu např. při FMEA analýze 

nakupovaného dílu. Tato analýza je iniciována zákazníkem či odběratelem a obvykle ji 

zákazník koordinuje a řídí. 

FMEA - VP - FMEA výrobních prostředků - analýzy optimalizující výrobní zařízení a 

používá se jako součást Totálně produktivní údržby za účelem snížení rizika vzniku poruch 

na důležitých výrobních zařízeních. 

FMEA analýza je mimořádně efektivní metoda, pokud se používá k analýze prvků, které 

způsobují poruchu celého systému nebo hlavní funkce systému. V případě složitých 

systémů, které mají mnoho funkcí, může být analýza obtížná a velice zdlouhavá, což je 

dané velkým množstvím podrobných informací na které je třeba brát zřetel. Tento problém 

zvyšuje množství režimů provozu nebo politiku oprav a údržby [1]. 

Výhody FMEA analýzy [14]: 

 systémový přístup k prevenci nekvality, 

 snížení ztrát způsobené nízkou kvalitou, 

 zkrácení doby řešení vývojových prací, 

 snížení počtu změn ve fázi realizace, 

 ohodnocení rizik vzniku chyb na základě priority a stanovení opatření vedoucí ke 

zlepšení kvality, 

 podpora účelného využívání zdrojů, 

 vytvoření informační databáze o systému, 

 poskytuje podklady pro zpracování nebo zlepšení plánu jakosti, 

 důležitá součást kontrolního systému v oblasti tvorby návrhu, 

 pomáhá zvýšit spokojenost zákazníka, 

 náklady na její provedení jsou podstatně nižší než náklady, které by mohly 

vzniknout při výskytu nehody. 
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Postup FMEA analýzy [15]: 

 dekompozice procesu na jednotlivé dílčí procesy, 

 analýza možných vad, 

 analýza možných následků vad, 

 analýza možných vad příčin, 

 analýza preventivních stávajících opatření, 

 analýza stávajících způsobů ověřování navrhovaného řešení, 

 hodnocení významu, očekávaného výskytu a odhalení jednotlivých možných vad, 

 výpočet rizikových čísel a jejich porovnání s kritickou hodnotou, 

 návrh realizace opatření ke snížení rizik, 

 hodnocení rizik po realizaci opatření. 

3.5.1 Hodnocení významu, výskytu a pravděpodobnosti vady 

Tab. 1 Tabulka hodnocení významu vady [1] 

Závažnost Kritéria Hodnocení 

Žádná Žádný zjistitelný důsledek 1 

Velmi málo 

významná 
Vadu zpozorují jen nároční zákazníci - 25% 2 

Málo významná Vadu zpozoruje 50% zákazníků 3 

Velmi nízká Vadu zpozoruje většina zákazníků -75% 4 

Nízká 
Objekt je provozuschopný se sníženými technickými 

parametry 
5 

Střední Objekt je provozuschopný - zákazník je nespokojen 6 

Vysoká 
Objekt je provozuschopný se sníženou úrovní 

technických parametrů, zákazník je velmi nespokojen 
7 

Velmi vysoká Objekt není provozuschopný, ztráta základních funkcí 8 

Nebezpečná s 

varováním 

Velmi vysoká kvalifikace závažnosti, porucha ovlivňuje 

bezpečný provoz a bezpečnost zákazníka 
9 

Nebezpečná bez 

varování 

Velmi vysoká kvalifikace závažnosti - závada ohrožuje 

zákazníka na životě 
10 
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Hodnocení významu vady - je to zhodnocení možných vzniklých vad a její dopad na 

externího zákazníka, interního zákazníka nebo obsluhu procesu. 

V některých případech vada může vést k několika různým následkům, potom se hodnotí 

nejzávažnější následek vady [14]. Pro posouzení významu vady se používá tabulka č. 1.  

 

Hodnocení výskytu vady - hodnocení možnosti vzniku vady v průběhu životnosti 

technického zařízení nebo výrobku. Jedná o posouzení pravděpodobnosti vzniku vady 

z důvodu určité příčiny. 

Pro posouzení výskytu vady se používá tabulka č. 2. Hodnocení vychází převážně ze 

zkušenosti s podobným technickým zařízením či výrobky. Očekávaný výskyt vady se však 

vztahuje jen k určité příčině, takže se jedná o posouzení vady vyvolané určitou příčinou 

[14]. 

Tab. 2 Tabulka hodnocení výskytu vady [1] 

Výskyt způsobu 

poruchy 
Klasifikace Četnost Pravděpodobnost 

Velmi slabý - 

porucha 

nepravděpodobná 

1 ≤ 0,010 na tisíc prvků ≤ 1x 10¯⁵ 

2 0,1 na tisíc prvků 1x 10¯⁴ 

Nízký - poměrně 

málo poruch 

3 0,5 na tisíc prvků 5x 10¯⁴ 

4 1 na tisíc prvků 1x 10¯³ 

Střední - Občasné 

poruchy 

5 2 na tisíc prvků 2x 10¯³ 

6 5 na tisíc prvků 5x 10¯³ 

Vysoký - 

opakující se 

poruchy 

7 10 na tisíc prvků 1x 10¯² 

8 20 na tisíc prvků 2x 10¯² 

Velmi vysoký - 

porucha je téměř 

nevyhnutelná 

9 50 na tisíc prvků 5x 10¯² 

10 ≥ 100 na tisíc prvků ≥1x 10¯¹ 
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Hodnocení pravděpodobnosti zjištění vady - vychází z posouzení účinnosti stávajících 

kontrolních postupů. V případě, že odhalení vady či její příčiny je vysoká, je bodové 

hodnocení nízké a naopak [14]. Pro posouzení pravděpodobnosti zjištění vady se používá 

tabulka č. 3. 

K hodnocení se požívá desetibodová stupnice od 1 do 10, kde 1 je nejlepší a 10 nejhorší. 

Jedná se o trestné body. 

Nedostatkem FMEA analýzy je neschopnost poskytnout nějaký ukazatel celkové 

bezporuchovosti systému a ani jakýkoliv ukazatel zlepšení návrhu nebo optimalizace 

přínosů či nákladů [1]. 

Tab. 3 Tabulka hodnocení pravděpodobnosti odhalení vady [1] 

Detekce Pravděpodobnost Hodnota 

Téměř jistá Je téměř jisté, že porucha/vada bude zjištěna stejně jako příčina 1 

Velmi vysoká Velmi pravděpodobné zjištění poruchy/vady stejně jako příčiny 2 

Vysoká 
Vysoká pravděpodobnost na zjištění poruchy/vady stejně jako 

příčiny 
3 

Středně vysoká 
Středně vysoká pravděpodobnost zjištění poruchy/vady 

 stejně jako příčiny 
4 

Střední Střední naděje na zjištění poruchy/vady stejně jako příčiny 5 

Nízká Malá naděje na zjištění poruchy/vady stejně jako příčiny 6 

Velmi nízká 
Velmi nízká pravděpodobnost zjištění poruchy/vady stejně 

jako příčiny 
7 

Slabá Slabá naděje zjištění poruchy/vady stejně jako příčiny 8 

Velmi slabá 
Velmi slabá pravděpodobnost zjištění poruchy/vady stejně jako 

příčiny 
9 

Absolutně nejistá 
Je téměř jisté že porucha/vada nebude zjištěna stejně jako 

příčina 
10 

 

Nedostatkem FMEA analýzy je neschopnost poskytnout nějaký ukazatel celkové 

bezporuchovosti systému a ani jakýkoliv ukazatel zlepšení návrhu nebo optimalizace 

přínosů či nákladů [1]. 
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3.5.2 Číslo priority rizika 

Číslo priority rizika se používá ke stanovení priority při zaměřování se na zmírnění 

způsobu poruch. Je to ukazatel, který je součinem tří čísel, závažnosti, pravděpodobnosti a 

detekce. 

RPN = S x O x D                                                                                                                  (1) 

S - je bezrozměrové číslo, které vyjadřuje odhad síly důsledků poruchy a její vliv na 

systém nebo uživatele [1]. 

O - vyjadřuje pravděpodobnost výskytu poruch v předem stanoveném nebo určeném 

časovém období [1]. 

D - vyjadřuje odhad naděje, že porucha bude zjištěna a bude eliminována před tím, než 

bude mít vliv na systém nebo zákazníka [1]. 

S použitím tabulek č. 1, 2, 3 se vypočítávají čísla RPN a používají se jako vodítko pro 

zmírňování poruch. 

Nedostatky RPN [1]: 

 mezery v rozsazích, 88% hodnot v rozsahu je prázdných, protože výsledkem 

výpočtu je jen 120 čísel z 1000, 

 totožnost čísla RPN, u některých kombinací vedou různé faktory ke stejnému číslu 

RPN, 

 citlivost na malé změny, malá změna jednoho faktoru má mnohem větší vliv, když 

jsou jiné faktory větší, než když jsou malé, 

 nepřiměřený převod jednotek, 

 nepřiměřená stupnice RPN, rozdíly mezi čísly RPN se mohou jevit jako 

zanedbatelné, ale ve skutečnosti jsou významné, 

 zavádějící závěry z porovnání čísel RPN a to, protože jsou stupnice pořadové a ne 

poměrné. 
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Přezkoumání RPN vyžaduje dobrý úsudek a opatrnost, před vytvořením názoru a 

nápravným opatřením je požadováno přezkoumání hodnot závažnosti, výskytu a detekce. 

Rizikové číslo se porovnává s kritickou hodnotou, která je dána zákazníkem. Pro všechny 

vady, u kterých je rizikové číslo vyšší než kritická hodnota, se stanovují opatření, aby se 

toto rizikové číslo snížilo. 

3.5.3 FMEA formulář 

Průběh FMEA analýzy se zaznamenává do formuláře. Tento formulář je dokumentem, 

který dokládá soustavnou péči o zlepšování produkce či procesu. Součástí formuláře je 

podrobná hlavička se specifikováním základních údajů, odborných pracovníků, podílející 

se na dané analýze a čase, kdy byla analýza provedena. Příklad formuláře pro FMEA 

analýzu je zobrazen na obrázku č. 8. 

 

Obr. 8 FMEA formulář [18] 

Zápis do formuláře probíhá ve třech fázích: 

 analýza a zhodnocení současného stavu, 

 návrh opatření a jeho realizace, 

 zhodnocení stavu po realizaci přijatých opatření. 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Organizace procesu údržby v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Údržba výrobního zařízení jednotlivých závodů je postavena na koncepci plánované 

údržby výrobního zařízení. Výsledky inspekce, revize, diagnostiky zařízení a hlášení 

provozu slouží jako prvotní podklad pro zpracování plánů oprav, technickou přípravu, 

plánování a realizaci údržbářských zásahů a oprav a jejich adresné zúčtování. 

Realizací veškerých oprav a jednotlivých úkonů je pověřena centrální údržba (Závod 3) a 

decentralizovaná údržba (údržba jednotlivých provozů závodů). 

Centrální údržba je rozdělena na jednotlivé úseky [32]: 

 3/P-Plán a příprava oprav, 

 3/C-Technická kancelář, 

 3/U-Realizace a řízení údržby, 

 3/I-Procesní inženýring, 

 34-Údržba hutního zdiva, 

 36-Údržba elektro, 

 38-Údržba hutní technologie, 

 39-Údržba strojní. 

Za správné provozování zařízení, pro které je vždy vytvořen DTP – detailní technologický 

předpis, stav i provozuschopnost a dodržení stanoveného limitu nákladů na opravy je 

odpovědný provozovatel a to v následujících oblastech: 

 péče o zařízení dle technologických předpisů a technických podmínek dle návodu a 

pokynů formulovaných výrobcem, 

 čištění agregátů, 

 pravidelné mazání dle vydaných mazacích plánů k jednotlivým zařízením 

 při zjištění poruchy či zaznamenání požadavku provedení záznamu do systému 

IMIS (Integrovaný Modul Informačního Systému) a vyzvání centrální či 

decentralizované údržby k odstranění poruchy, 
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 příprava a předání zařízení do opravy – vyčištění, zajištění odstaveni zařízení po 

stránce technologické a elektrické zajištění pracovního prostoru, 

 spolupráce při realizaci oprav s odpovědnými zaměstnanci provozu údržby, 

 při odstávkách se podílí na výkonech spojených s opravami. 

Další odpovědnosti provozovatele: 

 zajištění provozních prohlídek výrobního zařízení, 

 hlášení a přijímání odstraněných poruch v systému IMIS, 

 sestavení požadavků revizí pro jednotlivá technická zařízení. 

 zajištění optimální péče o svěřené zařízení s cílem minimalizace nákladů na údržbu. 

Základní odpovědnosti závodu Údržba: 

Pro úsek 3/UF: 

 sestavení návrhu ročních a operativních plánů bez požadavku investičního 

charakteru, 

 sledování a vyhodnocování technického stavu svěřeného zařízení, 

 vystavení protokolu o předání a převzetí objektu, pracoviště a prohlášení, že 

v průběhu opravy nedošlo k technickému zhodnocení 

 zajištění optimální péče o svěřené zařízení metodickým vedením zaměstnanců, 

 návrh na rozsah a množství náhradních dílů a materiálu, 

 koordinaci prováděných oprav na závodě, 

 přebírání a odsouhlasení prací údržby a vyhodnocení dodavatelských prací, 

 aktualizace technické dokumentace svěřeného zařízení. 

Pro úsek 3/U: 

 realizace a řízení oprav a údržby, jak interní tak externí, 

 dodržení limitu stanovené poruchovosti, 

 pravidelné analýzy poruchovosti, výsledků inspekčních prohlídek, diagnostických 

měření a revizí. 

Pro úsek 3/P: 

 sestavení a aktualizace ročního plánu oprav společnosti, 
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 zajištění interních a externích kooperací na základě požadavků, 

 operativní plánování kapacit údržby, 

 zajištění náhradních dílů a materiálů. 

Pro úsek 3/I: 

 racionalizace, optimalizace a zlepšování výrobních a nevýrobních procesů, 

 trénink a vzdělávání pracovníků v oblasti zlepšování procesů. 

Pro úsek 3/C: 

 dodržení bezpečnostních a ekologických požadavků na údržbářské činnosti, 

 rozvoj a implementace systémů řízení, 

 systém jakosti. 

Pro úseky (provozy) 34, 36, 38, 39: 

 přípravu podkladů a stanovení předběžného rozpočtu opravy, 

 přípravu opravy, vč. zajištění materiálu a náhradních dílů, 

 koordinaci jednotlivých úkonů, jak vlastních, tak externích, 

 alokaci všech nákladů na příslušnou opravu, 

 stanovení a dodržení struktury a rozsahu zásob náhradních dílů a materiálu. 

4.2 Informační systém údržby 

Pro potřebu evidence poruch i jiných požadavků na údržbu používá společnost Integrovaný 

Modul Informačního Systému (IMIS). V tomto informačním systému jsou zapisovány 

jednotlivé požadavky do seznamu zařízení pro jednotlivé provozy a jejich zařízení. 

Požadavky může zapisovat jen osoba k tomu pověřená, která se přihlašuje do systému 

svým přiděleným jménem a heslem. Po zapsání požadavku dojde k uložení do databáze 

poruch. Daný zápis se zobrazí v seznamu poruch či požadavků. Postup řešení poruchy 

ukazuje schéma na Obr. 9. 

Tento informační systém má třívrstvou architekturu - datovou, aplikační a prezentační viz 

Obr. č. 10. 
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Datová vrstva - vrstva, která zajišťuje práci s daty, databázový server, na němž jsou 

uloženy instalace, které jsou mimo rámec systému IMIS. Tento databázový server je 

dostupný ze všech klientských stanic. 

 

 

Obr. 9 Schéma procesu řešení poruchy [32] 
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Aplikační vrstva - na tomto serveru jsou uloženy všechny aplikace a konfigurační soubory 

systému IMIS, zajišťuje výpočty a operace prováděné mezi vstupně-výstupními požadavky 

a daty. 

 

Obr. 10 Schéma třívrstvé architektury [28] 
 

Prezentační vrstva - je to klientská stanice, ta část, která je viditelná pro uživatele, na které 

se spouští aplikace z aplikační vrstvy a ty jsou přístupné pro uživatele přihlášením do 

systému, a přistupuje k databázi na datovém serveru. 

4.3 Plánování údržby 

Proces plánování je vlastně přehled veškerých údržbářských činností, které jsou, byly a 

budou připravovány na předem stanovené období. Plánování je závislé na věku 

technického zařízení, na zkušenostech provozovatele, strategie údržby a pokynů výrobce. 

Plánovaná oprava - je oprava většího rozsahu (dekádní, střední, generální), u kterých 

jejich realizace nevyžaduje urychlený (okamžitý) zásah údržby. Mezi plánované akce, 

které nemají charakter opravy, jsou také zařazeny jednotlivé akce technického rozvoje, 

investiční činnost a technologické úpravy výrobního zařízení. Proces plánování je 

znázorněn na Obr. 11. 
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Obr. 11 Schéma procesu plánování údržby [32] 

V rámci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. existují tyto plány: 

 roční plán oprav jednotlivých závodů, 

 roční plán oprav společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., 

 měsíční plán oprav, který  je dílčím plánem z ročního plánu jednotlivých závodů, 
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 měsíční plán oprav společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., 

 operativní plán oprav, který je aktualizovaný měsíční plán jednotlivých závodů. 

Roční plán oprav je předkládán provozovatelem technického zařízení. Tento plán oprav je 

vyjádřený konkrétním požadavkem a konkrétním rozsahem prací v navrhovaném čase. 

Plány oprav se zpracovávají na období následujícího roku. Při tomto plánování 

provozovatel technického zařízení musí dodržovat všechny pokyny pro obsluhu a údržbu, 

technologické postupy, nařízení odborného technického dozoru, řídicí předpisy a opatření. 

Dále musí být zohledněn skutečný technický stav, který je vyhodnocený na základě 

diagnostických, technických, revizních a provozních měření a informací a jejich analýzy. 

Všechny plány oprav jsou zpracovány na potřebě optimální využití kapacity závodu 3 a 

zohlednění požadavku na jednotlivé profese a odbornosti a s ohledem na stanovený limit 

nákladů na opravy. 

4.4 FMEA analýza vybraného zařízení 

Pro podporu bezporuchové údržby a zajištění plynulosti provozu bylo vybráno zařízení, 

které ovlivňuje kvalitu výrobku na SJV (Středojemná válcovna). Toto zařízení je 

vysokotlaké čerpadlo. Pro toto zařízení bude provedena Systémová FMEA analýza. 

Systémová FMEA analýza je založena na stejných principech jako analýzy FMEA 

procesu, výrobku nebo návrhu, tím pádem zkoumá funkčnost celého zařízení (převodovka, 

čerpadlo, chlazení, atd.). Možné vady, jejich důsledky a příčiny jsou pak analyzovány 

podle prvků, ze kterých se skládá celý systém. 

Výsledky systémové FMEA analýzy vytvářejí velice cennou informační databázi o 

zařízení pro využití u podobných technologických zařízení, při vynaložení minimálních 

nákladů. 

Zařízení slouží pro zajištění dopravy média (vody) na válcovnu, do ostřikovacího boxu o 

stanovených parametrech pro ostřik sekundárních okují z předválků. Ostřik okují je 

technologický postup, kdy pomocí tlaku vody dochází k odstranění okují (oxidů železa), 

které vzniknou v ohřívacích pecích, při ohřevu materiálu na válcovací či kovací teplotu. 

Okuje na předválcích jsou z důvodu jejich možného zaválcovávání nežádoucí, neboť 
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snižují mechanické vlastnosti a mají vliv na kvalitu povrchu výsledného produktu, nižší 

jakost a tím pádem i nižší cenu či prodejnost výrobku. 

Před provedením samotné FMEA analýzy bylo vše prodiskutováno s technologem a strojní 

i elektro údržbou. 

4.4.1 Systém vysokotlakého čerpadla a analýza současného 

stavu 

Systém vysokotlakého čerpadla je zásobován vodou ze sací jímky přes podávací čerpadlo a 

následnou filtrací před vstupem do samostatného vysokotlakého čerpadla. Výtlak 

podávacího čerpadla je zabezpečen obtokem zajišťující trvalý minimální průtok. Na 

výtlaku vysokotlakého čerpadla je umístěn zpětný ventil, který brání zpětnému průtoku 

média v čase, kdy čerpadlo nedodává médium na trať SJV. Čerpadlo je osazeno 

elektropneumatickým ovládáním sacích ventilů, tím je zabezpečena schopnost 

dvoustavové regulace čerpadla - plný a nulový průtok. Dodávka vody dle předepsaných 

parametrů její regulace a ovládání čerpadla je řízená signálem od nastavených stavů ve 

vysokotlakém akumulátoru. Na výstupu z akumulátoru je umístěn minimální ventil, který 

zabraňuje při provozu vypuštění nádoby, či případné přetlakování při poruše. Když 

dosáhne hladina v akumulátoru minima, minimální ventil se uzavře a propouští vodu jen 

směrem do akumulátoru, pokud by dosáhl stav hladiny na maximální hladinu, propouští 

vodu jen směrem z akumulátoru. Výtlačná část je zajištěna proti případným vyšším tlakům 

pojišťovacími ventily. V nejnižších místech tras jsou umístěny odvodňovací ventily 

sloužící při odstavení zařízení k vypuštění systému a v nejvyšším bodě výtlaku 

odvzdušňovací ventil, potřebný pro odvzdušnění při přípravě systému k provozu. 

Systém obsahuje 2 kusy vysokotlakého čerpadla a skládá se z: 

 vysokotlakého čerpadla, 

 převodovky, 

 elektromotoru, 

 olejového boxu, 

 rozvodu chladící vody. 
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Objevení závady na těchto zařízeních má většinou za následek odstavení čerpadla a jeho 

přejetí na záložní vysokotlaké čerpadlo. 

Dalšími částmi systému jsou: 

 vysokotlaký akumulátor, 

 sací trasa, 

 výtlačná trasa, 

 vysokotlaký kompresor. 

Obsluha provádí vizuální kontrolu celého zařízení 6x denně (2x za směnu). Do této 

kontroly patří: 

 kontrola stavu všech součástí zařízení, 

 kontrola těsnosti všech spojů, 

 kontrola stavu a množství olejových náplní, 

 kontrola tlaku na výtlaku podávacího čerpadla, 

 kontrola ucpávek u všech armatur, 

 kontrola stavu upevnění výtlačné trasy, 

 každé 2 hodiny zapisování teploty a tlaku olejového boxu, 

 1x za směnu kontrola diferenčního tlaku u automatického filtru a zapsání počtu 

praní. 

4.4.2 Jednotlivé části systému a jejich možné závady 

Vysokotlaké čerpadlo - plunžrové zařízení zajišťující dostatečné množství vody (13 l/s) v 

požadovaném tlakovém rozpětí (10,8 – 13,6 MPa.) sloužící pro ostřik okují. Čerpadlo 

pracuje na principu nadzvedávání sacích ventilů. V beztlakém stavu jsou sací ventily 

nadzvednuty pneumatickými válečky. V případě poruchy dodávky vzduchu do 

pneumatického ovládání nebo poruchy elektroinstalace, pružiny zajišťují odstavení do 

beztlakého provozu. 
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Části čerpadla a jejich závady: 

 Dusíkový tlumič na sání - slouží k tlumení rázů na sání při otevíraní ventilů, tlumič 

je natlakován na 0,2 MPa, při nedostatečném tlaku vznikají vibrace a dochází 

k trhlinám ve svarech na potrubí. 

 3 plunžry - slouží k vytvoření požadovaného tlaku, fungují na principu pístu. 

Poruchy - utržené šrouby od spojení plunžr - dřík, vadné ucpávky plunžrů a snížení 

účinnosti, dochází k odstavení čerpadla. 

 Pneumatické ovládání - slouží k ovládání sacích ventilů, nedostatečné množství 

oleje v nádobce způsobuje špatné fungování pneumatických válečků. 

 Sací a výtlačné ventily - poškození ventilů způsobí nižší účinnost čerpadla, 

způsobuje hlučnost, může dojít k poškození zařízení. 

Převodová skříň – jednostupňová převodovka sloužící k přeměně točivého momentu na 

druhý, a to na pohyb klikové hřídele, která pohybuje plunžry. 

Části převodovky a jejich závady: 

 Skříň převodovky – vznikají netěsnosti v prostorách usazení hřídelí, které mají za 

následek únik mazacího média. 

 Ložiska, ve kterých jsou uloženy hřídele - působením axiální a radiální síly může 

dojít k poškození ložiska a jeho zadření, toto má za následek odstavení čerpadla. 

 Ozubená kola - ustřihnutí pera mezi ozubeným kolem a hřídelí má za následek 

odstavení čerpadla. 

Elektromotor - zajišťuje rotační pohyb převodovky, spojení elektromotoru a převodové 

skříně je zajištěno čepovou spojkou.  

Části elektromotoru a jeho závady: 

 Samotný motor – může dojít ke spálení motoru z důvodu přerušení vinutí. Toto má 

za následek odstavení elektromotoru a následné odstavení čerpadla. 
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 Spojka - zajišťuje spojení hřídele elektromotoru s hřídelí převodové skříně, při 

poškození čepů dojde k rozpojení, což má za následek odstavení systému a jeho 

přejetí. 

 Hřídel motoru - při zadření ložiska na straně spojky může dojít k ukroucení hřídele 

a poškození elektromotoru, následuje odstavení systému a přejetí na záložní 

čerpadlo. 

 Kryt ventilátoru – závadou mohou být utržené šrouby držící kryt před ventilátorem, 

sloužící k chlazení motoru, vzniká bezpečnostní riziko a možnost poškození 

ventilátoru a přejetí na záložní čerpadlo. 

 Ložiska na straně spojky a straně ventilátoru – zadření ložisek při ukončení 

životnosti, následkem poruchy může dojít k poškození ložiskových krytů, tím 

pádem dojde k odstavení motoru a čerpadla. 

 Svorkovnice - nedostatečně utažený nebo poškozený kryt, vznik bezpečnostního 

rizika, při najíždění může dojít k rozpadu a vystřelení do prostoru, následuje provoz 

záložního čerpadla. 

Olejový box - zubové čerpadlo přes olejový filtr zajišťuje důkladné mazání čerpadla olejem 

při doporučené teplotě 40 °C a tlaku 0,4 - 0,5 MPa. Při poklesu tlaku pod 0,2 MPa dojde k 

vypnutí čerpadla. 

Části olejového boxu a jejich závady: 

 Zubové čerpadlo - slouží k vytvoření požadovaného tlaku a množství mazacího 

média, opotřebením (zvětšení vůle mezi zuby) dojde ke snížení tlaku a dodávaného 

množství, dochází k přejetí čerpadla. 

 Motor zubového čerpadla - spálení motoru má za následek odstavení olejového 

boxu a celého systému vysokotlakého čerpadla, následuje přejetí na záložní 

vysokotlaké čerpadlo. 

 Olejový filtr - zanesení olejového filtru způsobí nedostatečný tlak v rozvodu oleje a 

tím pádem možného odstavení systému z důvodu nízkého tlaku oleje a přejetí 

vysokotlakého čerpadla. 
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 Přepouštěcí ventil - netěsnost na dosedací ploše armatury má za příčinu nemožnost 

úplného uzavření v případě potřeby obtoku, což bude mít za následek nedosažení 

potřebného tlaku v okruhu. 

 Rozvod oleje - netěsnosti na rozvodu oleje způsobují snížení tlaku v okruhu a ztráty 

mazacího média. 

 Kontrolní kontaktní manometry - netěsnosti na šroubení způsobují úniky oleje. 

Rozvod chladící vody - zabezpečuje chlazení plunžrů čerpadla, oleje olejového boxu a 

chlazení oleje v převodové skříni čerpadla. 

Části rozvodu chladícího rozvodu a jejich závady: 

 Rozvod chladící vody - prorezivění potrubí rozvodu, může mít za následek možné 

potřísnění elektrického zařízení chladícím médiem, tím pádem jeho poškození, a 

vznik bezpečnostního rizika, dále zanesení potrubí a snížení účinnosti chlazení. 

 Ventily na přívodu chlazení olejového boxu - netěsnosti na přírubách, vadné 

ucpávky. 

 Externí chladič – netěsnost a postupné zanesení vodním kamenem, možnost vzniku 

emulze a následkem nedostatečného mazání možnost poškození mazaného zařízení. 

 Olejový chladič převodové skříně - netěsnost, možnost vzniku emulze s následkem 

poškození zařízení, zanesení chladiče způsobí nedostatečné chlazení oleje. 

Vysokotlaký akumulátor - jeho úkolem je udržování tlaku v potrubí výtlaku systému a 

ochrana proti tlakovým rázům. 

Části vysokotlakého akumulátoru a jejich závady: 

 Samotná vysokotlaká nádoba - netěsnost, venkovní koroze, vytváření vnitřní 

koroze, která má za následek znečištění ovládacího média minimálního ventilu. 

 Pojišťovací ventil - netěsnost v přírubě - prasklé těsnění, dochází k úniku 

vzduchového polštáře, který tlačí na hladinu v akumulátoru, dochází ke zvyšování 

hladiny a nutnosti odstavení akumulátoru, to má za následek odstavení systému. 
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 Stavoznak - slouží pro kontrolu stavu hladiny vody v akumulátoru a otevírání a 

zavírání minimálního ventilu. Poruchy, které se na něm mohou vyskytnout, jsou 

ucpaný přívod, který způsobí zpoždění měření stavu hladiny, tato porucha není 

důvodem okamžitého odstavení systému. Další poruchou může být prorezivění a 

následná deformace plováku ve stavoznaku, tato porucha má za následek okamžité 

odstavení systému, dále může dojít k poškození signalizace hladiny, která je 

snímaná za pomocí rtuťového relé. Tato porucha bude mít za následek pomalou 

nebo špatnou signalizaci hladiny. 

 Kontaktní manometry - slouží k ovládání zatěžování a odlehčování vysokotlakého 

čerpadla, jako závady se mohou vyskytnout netěsnosti ve šroubení, případně 

zoxidované kontakty, jejich porucha zapříčiní odstavení celého systému. 

 Minimální ventil - slouží k udržování hladiny a tlaku v akumulátoru, při dosažení 

minimálních a maximálních hodnot se uzavře, případná špatná těsnost v dosedací 

ploše při poruše na válcovně (netěsnosti na ostřiku) čerpadlo nestačí dotlačovat, 

minimální ventil bude propouštět a dojde k vypuštění vysokotlaké nádoby, 

následek je odstavení celého systému.  

Sací trasa - rozvod média ze sací jímky až na sání vysokotlakého čerpadla. 

Části sací trasy a jejich závady: 

 Potrubí sání - netěsnosti mezi jednotlivými přírubami z důvodu volného spojení, 

prasklého těsnění, případně děr na potrubí či svarech způsobené korozí. 

 Podávací čerpadlo - zabezpečuje dostatečné množství a tlak vody na sání 

vysokotlakého čerpadla, vzniklé poruchy na čerpadle mohou být opotřebované 

oběžné kolo, cizí předmět v oběžném kole způsobený dírou v sítu v sací jímce a 

dále únik mazacího oleje. Při poruše čerpadla a jeho odstavení dojde k odstavení 

celého systému. 

 Automatický filtr - čistí vodu na sání od mechanických nečistot, možnost zanesení 

síta, filtr je třeba 1x za směnu vyprat. V případě nezadržení nečistot dochází k 

poškození dosedací plochy na ventilech čerpadla. 

 Armatury mezi jednotlivými částmi sací trasy - slouží pro uzavírání a otevírání 

jednotlivých částí sací trasy při provozování čerpadla a systému či odstavování pro 
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následné odstranění poruchy části zařízení, jako porucha se objevují netěsnosti v 

dosedacích plochách nebo vadné ucpávky, poruchy jsou to celkem zanedbatelné a 

nemají vliv na odstavení systému. 

Výtlačná trasa - rozvod média od výtlaku čerpadla po přívod do ostřikovacího boxu na 

válcovací trati SJV. 

Části výtlačné trasy a jejich závady: 

 Potrubí výtlaku - prorezivění způsobí únik média pod vysokým tlakem (až 13,6 

MPa), následkem této poruchy je únik média, možnost zasažení elektrických částí, 

ale hlavně vysoké nebezpečí vzniku úrazu, dochází k okamžitému odstavení 

systému. 

 Armatury na výtlačné trase - zabezpečují případné odstavení čerpadla nebo celého 

systému při odstávkách a opravách jednotlivých součástí, jako porucha se nejčastěji 

objevuje utržená kuželka u ručního ventilu za minimálním ventilem. 

 Pojistné ventily - slouží k snížení tlaku ve výtlačném potrubí v případě poruchy v 

systému, kdy by bylo dosaženo většího než předepsaného tlaku, u pojišťovacích 

ventilů se můžou objevit netěsnosti nebo špatná funkce, což má za následek 

odstavení systému. 

 Upevnění výtlačné trasy - zabezpečení proti chvění – konzole, které zabraňují 

vibracím na výtlačné trase, při uvolnění může dojít k prasklinám ve svarech, to by 

mělo za následek odstavení systému. 

Vysokotlaký kompresor - je spojen s vysokotlakým akumulátorem, používá se jen při 

odstaveném systému na dosažení potřebného tlaku v akumulátoru, v případě jeho poruchy 

je systém v provozu do potřeby snížení hladiny vody v akumulátoru a zajištění 

dostatečného tlaku. 

4.4.3 Záznam FMEA analýzy do formuláře 

Hranice pro rizikové číslo bylo dáno firmou ArcelorMittal a.s. a jeho hodnota je 160. Pro 

všechny závady s rizikovým číslem 160 a vyšším budou navržena opatření pro jeho 

snížení. 
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FMEA systému pro ArcelorMittal - Závod 12 - Provoz 47/14 - Hutní energetika - VH SJV    

Systém: Vysokotlaké čerpadlo  Zpracoval: Bc. Marek Švigost       Datum zpracování: 6.1.2015                 

Subsystém Část systému 
Možná 

závada 

Možné 

následky 

Z
á

v
a

ž
n

o
st

 

Možné 

příčiny 

V
ý
sk

y
t 

Současná 

opatření 

Způsob 

odhalení 

závady D
et

ek
ce

 

R
P

N
 

Doporučené 

opatření 

V
y

so
k

o
tl

a
k

é
 č

e
r
p

a
d

lo
 

Dusíkový tlumič Nízký tlak Vznik vibrací 4 Vadný ventilek 5 
Kontrola 1x za 

dva měsíce 

Měření 

manometrem 
4 80 Bez opatření 

Plunžr čerpadla 

Rozpojení 

plunžr/dřík 

Nedostatečný 

výkon 
7 

Zrezivění šroubů 4 Nejsou 
Klapavý zvuk při 

chodu čerpadla 
3 84 Bez opatření 

Vadné ucpávky 
Opotřebení 

ucpávek 
4 

2x za směnu při 

kontrole čerpadla 

Stříká voda 

kolem plunžru 
3 84 Bez opatření 

Pneumatické 

ovládání 
Málo oleje 

Nepřesné 

ovládaní sacích 

ventilů 

5 Únik oleje 5 

Kontrola stavu 

hladiny v 

nádobce 

Vizuální kontrola 

hladiny oleje 
3 75 Bez opatření 

Sací a výtlačné 

ventily 

Poškozená 

dosedací plocha 

Netěsnost, 

snížení výkonu 
6 

Nečistoty ve 

vodě 
2 

Čištění 

automatického 
filtru 

při demontáži 

čerpadla a 
kontrole ventilů 

7 84 Bez opatření 

Prasklá pružina 
Snížení výkonu, 

hlučnost 
7 Únava materiálu 7 Nejsou Odstavení při 

hlučném chodu, 

demontáž 

čerpadla 

7 343 
Na začátku 

každého měsíce 
přejetí čerpadel a 

provedení kontroly 

stavu ventilů a 
pružin 

Ulomený dřík 

ventilu 

Snížení výkonu, 

hlučnost 
7 Únava materiálu 7 Nejsou 7 343 
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P
ř
e
v
o
d

o
v

á
 s

k
ř
íň

 
Skříň 

Netěsnosti v 

uložení hřídele 

Únik mazacího 

média 
7 Vadné gufero 2 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 
Průsak oleje 4 56 Bez opatření 

Ložiska 
Zborcená klec 

ložiska 
Zadření ložiska 7 Opotřebovanost 2 Nejsou 

Odstavení při 

hlučném chodu, 

demontáž 

4 56 Bez opatření 

Ozubená kola Ustřižení pera 
Nefunkčnost 

převodovky 
7 Opotřebovanost 2 Nejsou 

Odstavení při 

hlučném chodu, 

demontáž 

3 42 Bez opatření 

E
le

k
tr

o
m

o
to

r
 

Motor Spálení motoru 
Nefunkčnost 

motoru 
7 Přerušené vinutí 2 Nejsou Nefunkční motor 2 28 Bez opatření 

Spojka Rozpojení 

Nefunkční 

spojení motor - 

převodovka 

7 
Vytlučené čepy 

spojky 
4 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Hlučnost z místa 

spojky 
3 84 Bez opatření 

Hřídel motoru 
Ukroucení 

hřídele 

Nefunkčnost 

motoru 
8 Zadření ložiska 2 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
2 32 Bez opatření 

Kryt ventilátoru 

Utržené šrouby 

nebo prorezivělé 

síto 

Nebezpečí 

poškození 

ventilátoru 

4 

Nedostatečné 

chlazení 
3 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole, 

hlučnost 

3 36 Bez opatření 

Zanesené síto 

prachem 

Snížený účinnost 

chlazení motoru 

Nedostatečné 

chlazení 
6 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 36 Bez opatření 

Ložiska 

elektromotoru 
Zadření ložisek 

Poškození 

ložiskových 

krytů 

7 Opotřebovanost 3 

Vizuální 

kontrola, 

kontrola teploty 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
4 84 Bez opatření 

Svorkovnice 
Uvolněný kryt 

svorkovnice 

Rozstřelení krytu 

do prostoru 
9 Koroze šroubů 3 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 81 Bez opatření 
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O
le

jo
v
ý
 b

o
x

 
Zubové čerpadlo 

Vůle mezi zuby 

kol 

Snížení mazacího 

tlaku 
6 Opotřebení zubů 3 

Zapisování 

hodnot tlaku 

Při vizuální 

kontrole systému 
5 90 Bez opatření 

Motor zubového 

čerpadla 
Spálení motoru 

Nefunkčnost 

motoru 
7 Přerušení vinutí 2 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
1 14 Bez opatření 

Olejový filtr 
Zanesení 

olejového filtru 

Snížení mazacího 

tlaku 
5 Nečistoty v oleji 5 

Zapisování 

hodnot tlaku 

Při vizuální 

kontrole systému 
5 125 Bez opatření 

Přepouštěcí 
ventil 

Netěsnost  
Snížení mazacího 

tlaku 
5 

Opotřebené 
dosedací plochy 

6 
Kontrola 

funkčnosti 
Při vizuální 

kontrole systému 
4 120 Bez opatření 

Rozvod oleje 
Netěsnost 

rozvodů oleje 

Snížení mazacího 

tlaku, únik oleje 
5 Vadné těsnění 5 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 75 Bez opatření 

Kontrolní 

manometry 

Netěsnost 

šroubení 

Snížení mazacího 

tlaku, únik oleje 
4 Vadné těsnění 4 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 48 Bez opatření 

R
o

z
v

o
d

 c
h

la
d

íc
í 

v
o

d
y

 

Potrubí rozvodu 

Díry, porézy, 

praskliny 

Únik média, 

zasažení zařízení 
4 

Prorezivění, 

únava materiálu 
6 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Kontrola vizuální 

a diagnostikem 
3 72 Bez opatření 

Zanesení 
Snížení průtoku, 

snížení chlazení 
Vodní kámen 4 

Zápis teplot 

olejové náplně 

Při zápis teplot a 

jejich pohybu 
8 128 Bez opatření 

Ventily na 

přívodu 
Netěsnosti Únik média 4 Vadné ucpávky 5 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 60 Bez opatření 

Externí chladič 

Netěsnost 
Únik vody vznik 

emulze 
8 

Netěsnosti 

chlazení 
2 

Kontrola stavu 

oleje 

Při vizuální 

kontrole systému 
7 112 Bez opatření 

Zanesení Snížení účinnosti Vodní kámen 2 
Sledování 

pohybu teploty 

Při zápis teplot a 

jejich pohybu 
7 112 Bez opatření 

Olejový chladič 

převodové skříně 

Netěsnost 
Únik vody vznik 

emulze 
8 

Netěsnosti 

chlazení 
2 

Kontrola stavu 

oleje 

Při vizuální 

kontrole systému 
7 112 Bez opatření 

Zanesení Snížení účinnosti Vodní kámen 2 
Sledování 

pohybu teploty 

Při zápis teplot a 

jejich pohybu 
7 112 Bez opatření 
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V
y

so
k

o
tl

a
k

ý
 a

k
u

m
u

lá
to

r
 

Vysokotlaká 

nádoba 

Netěsnost v 

přírubách 

Únik média, 

nebezpečí úrazu 
9 

Stáří těsnění, 

uvolněný spoj 
3 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 81 Bez opatření 

Vnitřní koroze 
Vznik nečistot v 

ovládací vodě  
5 Oxidace oceli 2 

Nepravidelné 

čištění nádoby 

Při odstavení 

systému a 

otevření nádoby 

8 80 Bez opatření 

Vnější koroze 
Zeslabení pláště 

nádoby 
2 Oxidace oceli 2 

Nepravidelná 

tlaková zkouška 

Při vizuální 

kontrole systému 
2 6 Bez opatření 

Pojišťovací ventil Nefunkčnost 
 Poškození 

nádoby 
8 Propouští vodu 3 

1x měsíčně při 

ruční kontrole 

Při revizi 

pojišťovacího 

ventilu 

3 72 Bez opatření 

Stavoznak 

Zanesený vstup 

do stavoznaku 
Pomalá funkce 6 

Vznik vodního 

kamene, oxidace 

oceli 

5 Nejsou 

Při provozování 

kontrola změny 

stavu hladiny 

7 210 

1x ročně odstavení 
akumulátoru, 

vyčištění vstupu a 
výstupu do 
stavoznaku 

Prorezivění 

plováku 

Nefunkčnost 

měření hladiny 
8 Oxidace oceli 3 Nejsou 

Při vzniku 

poruchy 
8 192 

1x ročně odstavení 
akumulátoru, 

kontrola plováku  

Vadné rtuťové 

relé 

Neúplné měření 

stavu hladiny 
6 Upadlé napájení 3 Nejsou 

Při vzniku 

poruchy 
4 72 Bez opatření 

Kontaktní 
manometry 

Netěsnost 

šroubení 

Únik média, 

nebezpečí úrazu 
4 Vadné těsnění 4 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
6 96 Bez opatření 

Zoxidované 

kontakty 

Vadné ovládání 

min. ventilu 
5 Oxidace oceli 3 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
6 90 Bez opatření 

Minimální ventil 

Netěsnost 

dosedací plochy 

Únik média při 

odstavení 
8 

Nečistoty v 

akumulátoru 
5 

Nepravidelné 

čištění nádoby 

Při odstavení 

systému 
6 240 

Čištění dosedacích 
ploch a 

akumulátoru od rzi 

Zanesené 

ovládací kanálky 

Špatná funkce 

ventilu 
6 

Nečistoty v 

akumulátoru 
5 

Nepravidelné 

čištění nádoby 

Při poruše či 

odstavení 

systému 

7 210 
1x ročně vyčištění 
akumulátoru od rzi 
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S
a
c
í 

tr
a
sa

 

Potrubí sání 

Díry, porézy, 

praskliny 

Únik média, 

zasažení zařízení 
4 

Prorezivění, 

únava materiálu 
8 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Kontrola vizuální 

a diagnostikem 
3 96 Bez opatření 

Vadné čidlo tlaku 

na sání 

Nemožnost najet 

systém 
8 Vibrace, stáří 4 Nejsou 

Signalizace 

nízkého tlaku 
1 32 Bez opatření 

Podávací 

čerpadlo 

Opotřebované 

oběžné kolo 

Nižší tlak na sání 

VT čerpadla 
5 

Nečistoty ve 

vodě, oxidace 
4 Nejsou 

Při vzniku 

poruchy 
7 140 Bez opatření 

Cizí předměty v 

oběžném kole 

Nižší tlak na sání 

VT čerpadla 
5 

Prorezivělý sací 

koš v jímce 
4 Nejsou 

Při kontrole 

jímky 
7 140 Bez opatření 

Únik oleje 
Špatné mazání, 

poškození  
5   4 Nejsou 

Při vzniku 

poruchy 
3 60 Bez opatření 

Automatický filtr 
Snížení účinnosti 

filtru 

VT - Poškození 

ventilů čerpadla 
6 

Nečistoty ve 

vodě 
4 

Automatické 

praní filtru 

Vysoká četnost 

praní 
5 120 Bez opatření 

Armatury na sání 

Netěsnost 

dosedacích ploch 

Nemožnost 

odstavení 

jednotlivých částí 
při opravě 

2 
Nečistoty, ve 

vodě, oxidace 
6 Nejsou 

Při vzniku 

poruchy 
3 36 Bez opatření 

Netěsnosti Únik média 1 Vadné ucpávky 5 
Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 15 Bez opatření 

V
ý
tl

a
čn

á
 t

r
a

sa
 

Potrubí výtlaku 

Díry, porézy, 

praskliny 

Únik média, 

zasažení zařízení 
10 

Prorezivění, 

únava materiálu 
4 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Kontrola vizuální 

a diagnostikem 
1 40 Bez opatření 

Vadné měření 

tlaku na výtlaku 

Přetlakování 

systému 
8 Vibrace, stáří 3 Nejsou 

Manometr 

ukazuje špatně 

nebo vůbec 

2 48 Bez opatření 

Armatury na 

výtlaku 
Netěsnosti Únik média 8 Vadné ucpávky 4 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 96 Bez opatření 
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V
ý
tl

a
čn

á
 t

r
a
sa

 
Armatura na 

výtlaku - za 

Minimálním 

ventilem 

Utržená kuželka 

ventilu 

Nemožnost 

odstavení 

jednotlivých částí 

při opravě 

5 
Tlak působící na 

kuželku 
8 Nejsou 

Při vzniku 

poruchy 
8 320 

       Výměna 

ventilu za 

šoupátko 

Pojišťovací 

ventily na 

výtlaku 

Nefunkčnost Propouští vodu 8 
 Zanesení 

dosedací plochy 
6 

Zkouška 

pojišťovacího 

ventilu 

1x měsíčně při 

vizuální kontrole 

a odzkoušení 

3 144 Bez opatření  

Upevnění 

výtlačné trasy 
Nefunkčnost 

Vznik prasklin ve 

svarech 
6 Vibrace 4 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
4 96 Bez opatření 

V
y

so
k

o
tl

a
k

ý
 k

o
m

p
r
e
so

r
 

Kompresor 

Únik oleje 
Špatné mazání, 

poškození  
2 Stav oleje 6 Nejsou 

Při vzniku 

poruchy 
3 36 Bez opatření 

Zanesené sání 
Nedostatečný 

výkon 
2 

Nečistoty v 

ovzduší 
8 

Vizuální kontrola 

před najetím 

Při vzniku 

poruchy 
3 48 Bez opatření 

Vysoké teploty 

na stupních 

Možnost 

poškození  
7 

Nefunkčnost 

chlazení 
2 

Zápis hodnot při 

chodu 

Při vzniku 

poruchy 
5 70 Bez opatření 

Olejový filtr 
Zanesení 

olejového filtru 

Snížení mazacího 

tlaku 
2 Nečistoty v oleji 2 

Zapisování 

hodnot tlaku 

Při vizuální 

kontrole systému 
6 24 Bez opatření 

Armatury na 

rozvodu chlazení 

Díry, porézy, 

praskliny 

Únik média, 

zasažení zařízení 
1 

Prorezivění, 

únava materiálu 
2 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Kontrola vizuální 

a diagnostikem 
4 8 Bez opatření 

Zanesení 
Snížení průtoku, 

snížení chlazení 
Vodní kámen 2 

Zápis teplot 

olejové náplně 

Při zápis teplot a 

jejich pohybu 
7 14 Bez opatření 

Armatura na 

výtlaku 
Netěsnosti 

Únik vzduchu z 

akumulátoru 
4 Vadné ucpávky 6 

Vizuální kontrola 

2x za směnu 

Při vizuální 

kontrole systému 
3 72 Bez opatření 
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4.4.4 Vyhodnocení FMEA analýzy a navržená opatření 

Pro vytvoření analýzy pro Vysokotlaké čerpadlo byly zvoleny parametry hodnocení 

závady, výskytu a odhalení. Tyto hodnoty jsou zapsány v tabulce č. 4. 

Jednotlivé závady byly rozděleny do tří skupin podle výše výsledku rizikového čísla. Do 

první skupiny bylo dáno 44 závad, u nichž se výsledek pohyboval v intervalovém rozmezí 

bodů <1;100>. Jsou to poruchy, které podle výsledku rizikového čísla až tak neohrožují 

provozuschopnost zařízení. Do druhé skupiny bylo zařazeno 11 závad, kde se výsledek 

pohybuje v intervalu <101;159>. Toto jsou poruchy, na které už bychom se mohli zaměřit 

a v případě snahy o větší bezporuchovost provést takové návrhy, aby rizikové číslo bylo 

sníženo. Ve třetí skupině jsou všechny ostatní poruchy. Je to 7 poruch, které překročili 

hranici rizikového čísla 160. Pro tyto poruchy musí být bezpodmínečně navrženy opatření, 

neboť bezprostředně ovlivňují chod zařízení a tím pádem technologii výroby v provozu 

válcovny. 

Tab. 4 Tabulka hodnocení závady, výskytu a odhalení vady 

HODNOCENÍ ZÁVADY Body 

Nemá význam na provoz systému 1 až 2 

Systém je v provozu, odstavení na ranní směně nebo okamžitě - doba opravy do 2 
hodiny, je provedena kontrola případná výměna poškozeného dílu 

3 až 4 

Systém se odstaví na ranní směně - doba opravy do 8 hodin 5 až 6 

Systém se odstaví okamžitě při zjištění závady a je předán do opravy 7 až 8 

Systém se odstavuje okamžitě - vznikly i bezpečnostní závady a je předán do opravy 9 až 10 

HODNOCENÍ VÝSKYTU   

Vada se nikdy neobjevila 1 

S vadou se počítá, ale nemusela se prozatím objevit 2 

Vada nastala 1x za provoz systému 3 

Vada nastala 2x až 3x za provoz systému 4 

Vada nastává velice zřídka 5 až 6 

Vada nastává několikrát do roka 7 až 8 

Vada nastává přibližně 1x za měsíc 9 až 10 

HODNOCENÍ ODHALENÍ VADY   

Ihned při výskytu vady se automaticky odstaví celý systém 1 

Ihned po výskytu – signalizace poruchy, systém se automaticky neodstaví 2 

Odhalení vady při obchůzce případně při plánované kontrole 3 až 4 

Odhalení vady následkem sledování hodnot 5 až 6 

Odhalení vady po odstavení při poruše a následné demontáži 7 až 8 

Vadu nelze zjistit 9 až 10 
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Poruchy přesahující bodovou hranici rizikového čísla se vyskytují u tří subsystémů, a to u: 

 vysokotlakého čerpadla – ulomený dřík ventilu a prasklé pružiny, 

 vysokotlakého akumulátoru – prorezivělý plovák stavoznaku a zanesený vstupní 

otvor stavoznaku, špatná funkce minimálního ventilu (otevírání a zavírání) a 

netěsnost v dosedacích plochách, 

 výtlačné trasy systému – utržená kuželka ventilu za minimálním ventilem. 

Nápravné opatření u prasklé pružiny a ulomeného dříku ventilu je projednání s výrobcem o 

možnosti zesílení dříku ventilu, jež by zabezpečilo větší pevnost a delší životnost ventilu a 

u praskajících pružin provést po dohodě s výrobcem výměnu pružiny za pružinu 

vyrobenou s jiného materiálu, která by měla vyšší odolnost proti opotřebení. Jako druhé 

nápravné opatření bych doporučil, přejetí VT čerpadla na začátku každého měsíce na druhé 

a nechal bych provést preventivní revizi těchto ventilů a pružin strojní údržbou a případnou 

výměnu opotřebených částí. 

U vysokotlakého akumulátoru je nutné se zaměřit na provozuschopnost stavoznaku a 

minimálního ventilu. Je třeba zabezpečit těsnost dosedacích ploch u minimálního ventilu a 

průchodnosti vstupu do stavoznaku. Toto bude zajištěno pravidelným čištěním VT 

akumulátoru, dosedacích ploch minimálního ventilu a vstupního otvoru do stavoznaku. 

Tyto čistící údržbářské práce budou prováděny při plánované střední opravě, kdy zařízení 

je odstaveno přibližně na 14 dní. Ve stejné době bude také provedena demontáž 

stavoznaku a provedena kontrola plováku a jeho případná výměna. Pravidelným čištěním 

akumulátoru od rzi se také zabezpečí funkční chod minimálního ventilu (otevírání a 

zavíraní), neboť nebude docházet k zanášení ovládacích kanálků v minimálním ventilu. 

Na výtlačné trase přesáhla rizikové číslo porucha utržené kuželky u ventilu před 

minimálním ventilem, který slouží k odstavení systému v případě netěsnosti minimálního 

ventilu. Opatření pro tuto poruchu je výměna ventilu za šoupák. Pro ventil je doporučeno 

použití u jednosměrného průtoku média, kdežto u systému přes tento ventil prochází 

médium oběma směry, jak do akumulátoru, tak do výtlačné trasy, tím pádem dochází k 

namáhání kuželky z opačné strany. Šoupák je konstruován na provoz média oběma směry, 

nedojde k utržení kuželky a na trase nebude docházet k přetlakování, protože zatížení a 

odlehčení čerpadla je řízeno VT akumulátorem a v případě utržení kuželky není tlak v 

akumulátoru a trase stejný. Po výměně ventilu přes pojišťovací ventily nepůjde zbytečně 
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voda a celý systém bude bezpečnější pro obsluhu vykonávající vizuální kontrolu celého 

zařízení.  

Nápravná opatření jsou navrhována v oblasti snížení výskytu a v oblasti detekce poruchy. 

Všechna opatření a předpokládané hodnocení závady, výskytu a odhalení jsou zapsány do 

tabulky č. 5. 

Tab. 5 Tabulka Rizikového čísla před a po navržených změnách 

  
Současný stav 

Předpokládaný stav 

po změnách 
Navržené opatření 

  
Prasklá pružina VT 

čerpadla 
7 7 7 343 7 5 4 140 

 Na začátku každého měsíce přejetí 

čerpadel a provedení kontroly stavu 

pružin, projednat s výrobcem možnost 

použití pružiny s vyšší životností 

Ulomený dřík ventilu 

u VT čerpadla 
7 7 7 343 7 5 4 140 

Na začátku každého měsíce přejetí 

čerpadel a provedení kontroly stavu 

ventilů, projednat s výrobcem možnost 

zesílení dříku ventilu  

Zanesený vstup 
stavoznaku 

6 5 7 210 6 4 4 96 
1x ročně odstavení akumulátoru, 
vyčištění vstupu do stavoznaku  

Prorezivění plováku 

ve stavoznaku 
8 3 8 192 8 3 4 96 

1x ročně odstavení akumulátoru, 

kontrola plováku   

Netěsnost dosedací 

plochy u min. ventilu 
8 5 6 240 8 4 3 96 

 1x ročně čištění dosedacích ploch 

minimálního ventilu a akumulátoru od 

rzi 

Zanesené ovládací 

kanálky u 

minimálního ventilu 

6 5 7 210 6 5 3 90 
1x ročně vyčištění stěn akumulátoru od 

rzi  

Utržená kuželka 

ventilu za 

minimálním ventilem 

5 8 8 320 5 4 5 100 Výměna ventilu za šoupátko  

 

Při zavedení jednotlivých opatření do praxe nebudou řešeny pouze havárie a neočekávané 

poruchové stavy, ale dojde k předcházení těchto stavů a tím pádem bude splněn jeden ze 

základních cílů údržby a to hospodářský cíl - vyloučení přerušení odstavení výroby, 

v důsledku výskytu nežádoucího jevu - poruchy. Tato navržená opatření budou mít za 

následek snížení množství nejakostních výrobků vznikajících z neprovozuschopnosti 

zařízení a tím pádem vyšší kvalitu, vyšší cenu výrobků a větší prodejnost. Nedochází k 

nadbytečné výrobě z důvodu reklamace výrobků, což má za následek nižší spotřebu 

elektrické energie, technických plynů sloužící k ohřevu materiálu v krokové peci, a 

opotřebovávání zařízení, které se používá na válcovně. 
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Přestože budou zvýšeny náklady na preventivní opatření  - zavedení pravidelných kontrol 

čištění dosedacích ploch čištění vysokotlakého akumulátoru a výměna ventilu za šoupátko, 

do budoucna se tyto náklady vrátí ve formě provozuschopnosti technického zařízení bez 

nutnosti neplánovaných odstávek či provozu bez vysokotlakého ostřiku na válcovací trati a 

vyšší produkce. 

Doprovodným programem by také mohl být systém zlepšovatelských aktivit, který 

společnosti s každým přijatým a zavedeným zlepšovacím návrhem může na daném 

technickém zařízení významně snížit náklady na opravu či provoz a bude zvyšovat 

provozuschopnost zařízení a tím pádem udržovat potřebnou kvalitu vyráběných výrobků 

nebo jí zlepšovat. Tímto programem lze získat podstatně více než do něj vložit. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu údržby ve společnosti 

ArcelorMittal a.s., jejího řízení a plánování. Pro zlepšení systému údržby byla provedena 

FMEA analýza pro jedno vybrané technologické zařízení, jejímž výsledkem je zvýšení 

provozuschopnosti zařízení. Jako technologický celek bylo vybráno zařízení zajišťující 

dostatečný tlak a množství vody sloužící pro ostřik okují z předválků, které se nachází na 

Středojemné válcovně. Tímto zařízením bylo vysokotlaké čerpadlo, které zaujímá velice 

důležité místo v celé technologii výroby válcovaných profilů na válcovně. 

Údržba je vedená koncepcí plánované údržby na základě výsledků z revizí, diagnostických 

měření a provozních hlášení, které jsou zaznamenávány do informačního systému údržby. 

Jsou to vlastně prvotní podklady pro plánování a přípravu na odstranění daných závad.  

Provedená FMEA analýza se dá shrnout do těchto kroků: 

 rozdělení systému na jednotlivé subjekty a části, 

 sepsání možných a vzniklých poruch při provozu zařízení, 

 ohodnocení poruchových stavů z hlediska závady, výskytu a jejího odhalení, 

 výpočet rizikových čísel a jejich porovnání se zadaným, 

 navržení opatření snižujících rizikové číslo., 

Z výsledků analýzy vyplývá, že je třeba se zaměřit na tři části systému - vysokotlaké 

čerpadlo, vysokotlaký akumulátor a výtlačnou trasu. U těchto subsystémů se vyskytly 

závady, u nichž výsledné rizikové číslo přesáhlo požadované. 

Nápravná opatření jsou navržena tak, že se orientují na snížení výskytu závad za pomocí 

čištění a provádění pravidelných kontrol a zvýšení detekce těchto závad což mají za 

následek také pravidelné kontroly. 

Nápravná opatření zajištující konstrukční změnu, výměna ventilu za šoupák, změna 

velikosti dříku u ventilů a změna pevnosti pružin jsou zajišťovány údržbou a dodavatelem 

technologie. Čisticí práce jsou zapsány v harmonogramu plánovaných požadovaných prací, 

které budou prováděny při odstávce vodního hospodářství. Tato odstávka čerpací stanice 
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bude probíhat při střední opravě Středojemné válcovny. Požadavek na přejetí čerpadla a 

provedení kontroly ventilů a pružin bude dán do pokynů pro obsluhu a údržbu. 
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