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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou Tribodiagnostické údrţby ve společnosti 

LINDE VÍTKOVICE a.s. Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout moţné řešení na 

úsporu nákladů na olejové náplně, sníţení nákladů na údrţbu a opravy. V teoretické části je 

popsán všeobecný princip údrţby průmyslového podniku. Praktická část se zabývá 

součastným stavem Tribodiagnostické údrţby v podniku LINDE VÍTKOVICE a.s. a jeho 

hodnocením. Následuje návrh řešení instalaci přídavného filtru mazacího oleje, pro sníţení 

obsahu pevných nečistot v olejové náplní a vyhodnocení návrhu řešení. 

 

Klíčová slova: Tribodiagnostika, degradace oleje, denzita opotřebení 

 

 

 

Abstract 

 This thesis deals with issues of tribodiagnostic maintenance in LINDE VÍTKOVICE 

company. The main aim of the thesis is to suggest possible solution of saving costs for oil 

filler and maintenance and repairs. In the theoretical part is described the general principal of 

the industrial company. The practical part deals with the contemporary state of the 

tribodiagnostic maintenance in LINDE VÍTKOVICE company and its evaluation. Then 

follows the solution, which is installation of additional filter of lubricating oil in order to 

lower the content of solid impurities in the oil filler and the assessment of the suggested 

solution. 

 

Key words: Tribodiagnosis, degradation of oil, density of the wearing off 
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1 Úvod 

Zvyšující se poţadavky a neustálý tlak na dodrţování kvality a plynulosti dodávek 

vede všechny průmyslové podniky k neustálému zvyšování spolehlivosti provozních zařízení.        

Z tohoto důvodu je nedílnou součásti kaţdého podniku efektivní řízení údrţby provozovaného 

zařízení. 

V dnešní době si všechny podniky uvědomují důleţitost řízení procesů spjatých 

z údrţbou zařízení. Vlastní údrţba je spojena s řadou různých činnosti, které jsou úzce 

spojeny s udrţováním a technickým stavem provozovaného zařízení. Prioritou údrţby je 

prevence, ta zajišťuje předcházení moţných poruch a havárii. 

Údrţba je spjatá s výrobním procesem a je jeho nedílnou součásti. Kvalitu údrţby je 

nutno neustále zlepšovat, kontrolovat a vyhodnocovat podle dosaţených výsledků a 

poţadavků. 

V teoretické části se diplomová práce zabývá popisem a vývojem systému údrţby 

včetně její historie. Nedílnou součásti práce je i popis diagnostických metod údrţby u 

strojních zařízení. 

Praktická část se zabývá provedením analýzy mazání strojů ve společnosti LINDE 

VÍTKOVICE a.s. Vyhodnocením degradace a znečištění olejových náplní provozovaných 

zařízení. Návrhem moţného řešení pro úsporu nákladů na olejové náplně a poruchovost 

strojního zařízení. 

Cílem diplomové práce je identifikace součastného problému s náplní olejového 

hospodářství vybraného strojního zařízení, návrh na jeho zlepšení a vyhodnocení návrhu. 
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2 Společnost LINDE VÍTKOVICE a.s. 

 

2.1 Představení společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. 

 

Identifikace společnosti: 

 Obchodní jméno (název)  LINDE VÍTKOVICE a.s. 

 IČO     45193088 

 Sídlo a adresa    U Koupaliště 1570/10, 709 00 Ostrava - Hulváky 

 Jméno statutárního zástupce  Ing. Vladimír Machálek – ředitel společnosti 

 Hlavní provozní činnost  výroba technických plynů 

 

Akciová společnost LINDE VÍTKOVICE vznikla změnou názvu firmy AGA – 

VÍTKOVICE a.s. dne 7. března 2002. Navazuje na dlouholetou výrobu technických plynů ve 

Vítkovicích. V Ostravě Mariánských Horách se technické plyny vyrábějí jiţ od roku 1964. 

V součastné době je společnost vlastněna mezinárodním koncernem LINDE AG 

(50%) a Vítkovice a.s. (50%). Firma je tvořena dvěma samostatnými výrobními závody a to 

kyslíkárnou v Ostravě a preparací lahví v Ústí nad Labem. 

Společnost se zabývá výrobou technických plynů, plynného a kapalného kyslíku, 

plynného a kapalného dusíku, plynného a kapalného argonu a preparací lahví (kompletaci a 

opravami acetylenových lahví). Výrobní společnost je drţitelem certifikací podle ISO 

9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. 

V součastné době výroba probíhá ve dvou ze čtyř nízkotlakých kyslíkových aparátů. 

Pomoci vzduchových turbokompresorů je atmosférický vzduch nasáván a stlačen na 0,5 MPa 

poté je potrubím dopravován do nízkotlakých dělicích zařízení pro výrobu technických plynů, 

kde pomoci rektifikace dochází k rozdělení vzduchu na produkty, plynný kyslík, plynný dusík 

a plynný surový argon. 

Vyrobený kyslík je v plynné formě stlačován kyslíkovými turbokompresory a dodáván 

dvěma potrubími do firmy VÍTKOVICE a.s. pro vyrovnání tlaku na sání turbokompresoru 
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slouţí kyslíkojem o obsahu 2 000 m
3
. Přebytky kyslíku jsou částečně zkapalňovány ve 

speciálním zařízení na zkapalnění technických plynů a následně skladovány v kryogenních 

zásobnicích o objemu 20 m
3
 a 800 m

3
, odkud se odváţí k odběratelům speciálními cisternami. 

Vyrobený dusík je stlačován kompresory a potrubím veden do firmy VÍTKOVICE 

a.s., v kapalné formě je skladován v kryogenních zásobnicích o objemu 800 m
3
 a také 

odváţen speciálními cisternami k odběratelům. Ke skladování kapalného dusíku dále slouţí 

dva zásobníky o objemu 20 m
3
 a 50 m

3
. 

Vyrobený plynný surový argon po zbavení se přebytečného kyslíku v DEOXU je 

opětovně přiveden do nízkoteplotního bloku k jeho zkapalnění, poté je uskladněn ve dvou 

zásobnících o objemu 10 m
3
, a zásobníku o objemu 20 m

3
. Poté po opětném zplynění dodáván 

potrubním rozvodem k zákazníkům VÍTKOVICE a.s. 

 

2.2 Organizační struktura firmy LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Společnost LINDE VÍTKOVICE a.s. se dělí na dva samostatné výrobní závody, které 

mají vlastní vedení. Akciová společnost má jednoho ředitele a společný ekonomický úsek jak 

je patrné z obrázku číslo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 organizační struktura firmy 
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2.3 Politika společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Akciová společnost LINDE VÍTKOVICE a. s. je výrobcem technických plynů. 

Vedení LINDE VÍTKOVICE a.s. si uvědomuje význam dodávek technických plynů pro 

uspokojování potřeb svých zákazníků. Cílem vedení společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. je 

také respektování ochrany ţivotního prostředí a prevence závaţných havárii. 

Výroba a dodávky technických plynů musí být uskutečněny v souladu ze záměry 

společnosti, a to: 

 Pohotově, spolehlivě a plynule, podle poţadavků zákazníka 

 Při dodrţení poţadovaných kvalitativních znaků 

 Bezpečně 

 Hospodárně za dohodnutou cenu 

 Při šetrném vlivu na ţivotní prostředí 

 Při zajištění rozvoje společnosti umoţňující včas reagovat na změny poţadavků 

zákazníků i změny v legislativní nebo technologické oblasti 

 Při vyloučení závaţných havárii 

 

K zajištění realizace záměrů se společnost LINDE VÍTKOVICE a.s. zavazuje: 

 Věnovat prvořadou pozornost činnostem ovlivňujícím výrobu v souladu 

s dokumentovanými postupy systému řízení, zejména provozně manipulačními řády 

 Vytvářet podmínky pro soustavné vzdělávání a výcvik zaměstnanců podle 

kvalifikačních poţadavků daného pracovního místa 

 Vyuţívat podmětů zaměstnanců ke zlepšování vykonávaných činností 

 Dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti, aby činností společnosti nemohlo dojít 

k ohroţení ţivota a zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí, majetku a ţivotního prostředí 

 Dodrţovat pravidla hospodárnosti, prevence závaţných havárii, bezpečné práce a 

technologické kázně 

 Komunikovat se zainteresovanými stranami, např. představiteli státní zprávy, 

samosprávy a příslušnými odborníky 

 Plnit poţadavky legislativy týkající se činnosti společnosti 

 Neustále zlepšovat systém řízení 

 Eliminovat nebo minimalizovat environmentální rizika činnosti společnosti 



7 

 

3 Teoretická část 

 

3.1 Význam údržby pro průmyslový podnik 

Vysoké pořizovací náklady výrobních zařízení průmyslových podniků směřují 

k zavedení kvalitní a efektivní údrţby. Proto nemalou část finančních prostředků závody 

vynakládají na údrţbu svého strojního zařízení. Strojní zařízení v nepřetrţitém provozu 

vyţaduje daleko sloţitější a efektivnější činnost údrţby, neţ podniky s jednosměnným 

provozem. 

Prvořadým cílem údrţby je zabezpečit bezpečnost a provozuschopnost všech strojů a 

zařízení v provozuschopném stavu podle poţadavku výroby. Zavádění nových poznatků a 

optimalizace údrţby má nemalý vliv na náklady celého výrobního podniku. 

Z tohoto důvodu je potřeba zajistit provozuschopnost všech strojů a zařízení co moţná 

z nejniţšími provozními náklady. K tomuto můţe přispět řádné plánování oprav, 

vyhodnocování analýz poruch a správné vyhodnocování diagnostiky provozovaných strojů a 

zařízení. 

Pro kaţdý průmyslový podnik je proto nutné neustále zlepšování údrţby, 

vyhodnocování a její hodnocení podle dosaţených výsledků. 

 

3.2 Historický vývoj údržby 

Jako všechny procesy v průmyslovém podniku tak i údrţba se neustále vyvíjí. 

Historický vývoj údrţby můţeme rozdělit do tří generací jak je patrno z obrázku 2.[17] 
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Obr. 2 Historický vývoj údrţby [17] 

Údržba první generace: 

Systém údrţby první generace neboli údrţba po poruše vzniká v období čtyřicátých let 

minulého století, tedy před druhou světovou válkou. Kdy mechanizace v průmyslu je ještě na 

nízké úrovni. 

V údrţbě první generace se klade na poruchy pohled, ţe s opotřebením zařízení vzniká 

větší poruchovost. Stroje a zařízení jsou provozovány aţ do vzniku havárie nebo poruchy a 

proto je tento typ údrţby nevhodný a ekonomicky náročný. 

Z tohoto pohledu vyplývá, ţe jakákoliv údrţba zařízení měla pro většinu manaţeru jen 

nepatrný význam. Většina strojních zařízení byla jednoduché konstrukce. Z toho vyplývá, ţe 

byly stroje jednoduše opravitelné. Předpokládalo se, ţe budou pracovníci údrţby neustále 

připraveni a co moţná v nejkratší době od vzniku havárie, nebo poruchy jí odstraní. 

 

Údržba druhé generace: 

Po druhé světové válce se rychle zvyšují poptávky po zboţí všeho druhu. Toto vede ke 

zvýšení a urychlení mechanizace všeho druhu, přibývá strojů různých typů. Průmyslové 

podniky od počátku šedesátých let minulého století začínají být na mechanizaci značně 

závislé. 
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S nástupem mechanizace v podnicích se začíná věnovat větší pozornost i poruchovosti 

strojů a zařízení. Z tohoto důvodu většina průmyslových podniků zavádí preventivní údrţbu. 

Začínají se plánovat generální opravy strojů a zařízení, které se provádějí v přesně 

stanovených časových intervalech. 

Proto se náklady na údrţbu podniku rychle zvyšují. Toto vede k zavedení systému 

řízení a plánování údrţby. Zavedení těchto systému napomohlo k tomu, ţe se údrţba 

v průmyslových podnicích začíná systematicky řídit. Důraz se zejména klade na vyšší 

ţivotnost strojního zařízení a především na sniţování nákladů spojených s údrţbou. 

 

Údržba třetí generace: 

Systém údrţby třetí generace neboli údrţba diferenciované péče vzniká na konvi 

sedmdesátých let minulého století. Charakteristické je pro ni rozdělení údrţby do jednotlivých 

celků, kde pro kaţdou část je navrţen vlastní individuální plán. Podle sloţitosti výrobního 

zařízení, opotřebení stroje a sloţitosti opravy na časový prostoj ve výrobě. Začíná se ve velké 

míře vyuţívat výpočetní technika, zavádí se diagnostika zařízení. Jsou vyvinuty nové přístroje 

na monitorování a vyhodnocování provozovaných zařízení. 

Údrţba třetí generace by měla zajistit vyšší bezpečnost a ochranu lidí při práci, brát 

ohled na ţivotní prostředí a nepoškozovat ho. Zvýšit spolehlivost a pohotovost strojního 

zařízení. Zvyšovat ţivotnost provozovaného zařízení a mít vyšší efektivnost nákladů na 

údrţbu v průmyslovém podniku. 

 

3.3 Organizace řízení údržby 

Pro jakýkoliv podnik je nemyslitelné provádění údrţby bez jejího řádného řízení. 

Správné řízení podniku je v propojení několika manaţerských oblastí. Mezi tři základní 

náleţí: finance, marketing a výroba. Uvedené oblasti ve své podstatě naplňuji podnikatelský 

záměr. 

Prvořadým cílem údrţby je zachování nebo obnovení funkce zařízení. Správné vedení 

a řízení údrţby je úzce spjato se strukturou řízení podniku. Údrţba by mněla být vedena tak, 

aby korespondovala s cílem podniku. Mezi prvořadé cíle kaţdého podniku patří bezesporu 
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sniţovaní nákladů, zvyšovaní kvality výrobků, ochrana ţivotního prostředí a v neposlední 

řadě bezpečnost provozovaného zařízení. 

Jeden z pohledů na strategii údrţby dává moţnost členění na základní typy. Zde se 

musíme rozhodnout, jaký typ údrţby si zvolíme, zda aţ po vzniku poruchy, nebo budeme 

poruchám předcházet. Údrţbu lze rozdělit na tyto základní typy:[3] 

 

Údržba po poruše: jedná se o nejstarší typ údrţby, který má i v dnešní době svůj 

smysl. Je vhodný u zařízení, které mají malý nebo skoro ţádný vliv na kvalitu, připravenost, 

ţivotní prostředí a bezpečnost. Nespornou výhodou je maximální vyuţití ţivotnosti 

provozovaného zařízení. Mezi nevýhody můţeme zařadit neplánované odstavení zařízení 

z provozu, vyšší náklady na údrţbu a nutnost větších zásob náhradních dílů. Neposlední řadě 

představuje i bezpečnostní rizika. 

 

Preventivní údržba: jde o údrţbu s předem naplánovanými intervaly kontrol, 

prohlídek, výměny dílů nebo jiných předepsaných činností, které mohou být nařízené i ze 

zákona (vyhrazená plynová zařízení, tlakové nádoby stabilní). Jedná se o určitou frekvenci 

činnosti vycházející ze statistického sledování zařízení. U některých zařízení i po provedení 

preventivní údrţby dojde k poruše nebo se ukáţe, ţe provedená preventivní opatření byla 

zbytečná. Kde je periodická údrţba opodstatněná je potřeba najít optimální stav mezi náklady 

na údrţbu a náklady, které vzniknou z důvodů přerušení výroby. Takto vedená údrţba 

potřebuje dobrý systém plánování práce.  

Nevýhodou tohoto systému je vykonání zásahu i u zařízení, která to ještě nevyţadují. 

Z tohoto důvodu můţe docházet k zbytečnému navyšování nákladů na údrţbu. Ale i přesto 

jsou náklady obecně na preventivní údrţbu niţší neţ na údrţbu po poruše. 

 

Údržba podle stavu: její základ tvoří monitorování parametru zařízení a následující 

činnost údrţby. Metody pozorování vyplývají ze sledování hluku, přehřátí, netěsnosti a tak i 

nadále se pouţívají lidské vjemy jako zrak, hmat, čich, sluch. 

Stále zvyšující se trend a rozmach ve výrobě snímačů a senzorů napomáhá sledovat 

provozní stav zařízení. Vyhodnocování naměřených veličin se provádí pomoci moderní 
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výpočetní techniky. V hojné míře se pouţívá nepřetrţité monitorování měřených veličin. 

Přednost údrţby podle stavu zařízení spočívá v tom, ţe se provede aţ je oprava opravdu 

zapotřebí. Minimalizují se poruchy, zvyšují se znalosti o zařízení a tím spojené technologii, 

bezpečnost a potlačují se nepříjemné vlivy na ekologii. 

 

Údržba prediktivní (podle předpokládaného stavu): systém spočívá ve správném a 

včasném vyhodnocování získaných informací ze systémů technické diagnostiky. Známe a 

pouţíváme spoustu různých metod sledování výrobních zařízení. Pomocí nich můţeme včas 

odhalit začínající poruchový stav jako příklad měření a monitorování teplot, vibrací, 

znečištění oleje. 

Pomoci těchto informaci můţeme předpokládat vývoj a stav provozovaného zařízení a 

navrhnout včasné a ekonomicky nejpřijatelnější řešení k zabránění poruchy zařízení a 

minimalizovat vliv poruchy na kvalitu výroby, bezpečnost a ţivotní prostředí. 

 

3.4 Totálně produktivní údržba TPM 

Totálně produktivní údrţba (TPM – Total Productive Maintenance) je zaměřena na 

zapojení všech zaměstnanců ve výrobním podniku do aktivit, které směřují k cíli 

minimalizovat prostoje provozovaných zařízení, nehod těchto zařízení a zmetkových výrobků. 

Při systému TPM je důleţitým faktorem zrušení tradičního pojetí dělení zaměstnanců 

na obsluhu zařízení a údrţbu. Vychází se z myšlenky, ţe pracovník, který pracuje na stroji má 

větší moţnost dříve zpozorovat abnormality v jeho činnosti a případně odhalit zdroje 

budoucích závad zařízení dříve neţ pracovník údrţby. 

Maximum diagnostických a údrţbářských prací se v TPM přenáší přímo na 

pracovníky, kteří pracují na konkrétním zařízení. v první řadě se začíná se zlepšováním 

pořádku na pracovišti, čištěním strojů a kontrolou jejich stavu za provozu (uvolněné šrouby, 

kryty, elektrické vedení, čištění a mazání třecích ploch…). Dalším úkolem je naučit obsluhu 

porozumět svému stroji a tím napomáhat včasnému identifikování moţných závad, 

diagnostikovat moţnou vznikající poruchu a vykonat příslušnou nápravu. Kromě pracovníků 

údrţby a operátorů strojů se do systému TPM řadí i další profese jakou je například technická 

příprava výroby.[18] 
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Hlavním přínosem TPM je dosaţení lepšího vyuţití strojů a zařízení, sníţení počtů 

poruch a tím zamezení prostojů, zkvalitnění a zkrácení práce pracovníků údrţby. V praxi to 

znamená včasné odhalení abnormalit vznikajících náhodně za provozu zařízení a jejich 

odborného odstranění. 

V neposlední řadě je nutné, aby celý tento systém byl zastřešený aktivní podporou ze 

strany managementu podniku, TPM spolupracuje s technickými pracovníky celého výrobního 

podniku a vyuţívá jejích zkušeností. 

Metoda TPM jak je uváděno v literatuře je zaloţena na principech, které se v různých 

zdrojích liší. Avšak podstata je stejná, jak je patrno z obrázku3, mezi základní pilíře patří:[8] 

 Autonomní údrţba 

 Plánována údrţba 

 Zvýšení CEZ 

 Projekty a instalace nového zařízení 

 Trénink a vzdělávaní zaměstnanců 

 

 

 

Obr. 3 Základní pilíře TPM [11] 
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3.5 Náklady na údržbu 

Tak jako všechny sloţky v průmyslovém podniku má i údrţba svůj rozpočet. Finanční 

prostředky vynakládané na údrţbu tvoří nemalou část podnikového rozpočtu. Proto se 

vedoucí pracovníci v údrţbě snaţí prostředky účelně vynaloţit a dosáhnout tak technicko-

ekonomického optima. Hlavní podmínkou pro efektivní řízení je správné a optimální 

vynaloţení prostředků pro zajištění provozuschopnosti výrobních zařízení. [12] 

Pro náklady spojené s údrţbou a zajištěním provozuschopnosti výrobních zařízení je 

potřeba brát v potaz dvě skupiny nákladů, které jsou patrné z obrázku 4 a jsou to: [19] 

 Náklady na údrţbu 

 Ztráty způsobené v důsledku omezení výroby 

 

 

Obr. 4 Náklady na údrţbu [19] 

 

Podle normy EN 15 341 je potřeba zahrnout do nákladů na údrţbu: [1] 

 Platy a mzdy řídících pracovníků 

 Náklady k platům pro uvedené pracovníky 

 Náklady na spotřební materiál a náhradní díly 

 Náklady na nářadí 
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 Náklady na pronájem zařízení 

 Náklady na administrativu údrţby  

 Náklady na logistiku 

 Náklady na školení pracovníků 

 

Mezi náklady na údrţbu a ztrátami v důsledku omezení výroby je úzký vztah, proto se 

nemůţeme zabývat jen jednou skupinou bez bezprostřední návaznosti na skupinu druhou. 

Účelnost vynaloţených nákladů lze vyjádřit jako: 

 

𝑅𝑢 =  
𝑁𝑈

𝑉
                                                                                                                                                  1  

 

Kde: 

 Ru  rentabilita údrţby 

NU  náklady na údrţbu 

V  objem, produkce 

 

Ve vztahu k výrobě je vhodnější interpretace obecného vztahu kde jde o vyjádření 

účelnosti údrţby, výpočet není náročný a má dostačující vypovídající schopnost. [2] 

 

𝑅𝑢−𝑆𝑎𝑍 =
NUSaZ

UVV
                                                                                                                                     (2) 

Kde: 

 Ru-SaZ   rentabilita údrţby 

NUSaZ  náklady na údrţbu strojů a zařízení 

V   upravené vlastní výkony organizační jednotky 
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3.6 Hodnocení výkonnosti údržby 
 

3.6.1 Ukazatele výkonnosti údržby 

Vyhodnocování výkonnosti údrţby je úkolem manaţerů údrţby a ředitelů podniků. 

Cílem je analyzovat výkonnost údrţby. Pro vyhodnocování se pouţívají klíčové ukazatele. 

Pro vedení závodu jsou to v prvé řadě ekonomické ukazatele, které vyjadřují náklady na 

údrţbu. Tyto ukazatele však nejsou dostačující, musíme brát na zřetel i zabezpečení 

spolehlivosti, bezpečnosti a ochrany ţivotního prostředí provozovaných zařízení. [14] 

Pro vyhodnocování výkonnosti údrţby se v evropských zemích začíná od roku 2007 

pouţívat norma EN 15 341 Údrţba a klíčové ukazatele výkonnosti. Tyto jsou definovány 

Evropskou federací národních společnosti údrţby (EFNMS – European Federation of 

National Maintenance Societies). Bylo vybráno sedmdesát ukazatelů, které jsou rozděleny do 

tří kategorií. [13] 

 Ekonomické 

 Technické 

 Organizační 

Vyjadřují poměr mezi faktory, kterými se měří činnosti a události podle vzorců. 

Faktory rozdělujeme na interní a externí. 

Externí faktory: jako jsou místo výkonu práce, kultura společnosti, cena práce 

v zemi, situace na trhu, právní předpisy a sektor nebo odvětví průmyslu. 

Interní faktory: zde řadíme firemní kulturu, náročnost výrobního procesu, mnoţství 

druhů vyráběných výrobků, velikost podniku, vyuţívání provozovaných zařízení, stáří 

podniku a kritičnost. [4] 

Pro přehlednost uvádím základní vzorce pro klíčové ukazatele: [4] 
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Ekonomické ukazatele: 

 

𝐸1 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘č𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢
× 100                                                                               (3) 

 

𝐸2 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢

𝑃ří𝑑𝑎𝑣𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛í 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢
× 100                                               4  

 

𝐸3 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢

𝑀𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢
                                                                                                  (5) 

 

 

 

Technické ukazatele: 

 

𝑇1 =
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑎𝑠

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í č𝑎𝑠 + č𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑓𝑢𝑛𝑘č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑒𝑛ý ú𝑑𝑟ž𝑏𝑜𝑢
× 100                   (6) 

 

𝑇2 =
𝐷𝑜𝑠𝑎ž𝑒𝑛ý č𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑘č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑜 𝑑𝑜𝑏𝑢 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 č𝑎𝑠𝑢

𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛ý č𝑎𝑠
× 100                                 (7) 

 

𝑇3 =

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑢𝑐ℎ 𝑛á𝑠𝑙𝑒𝑑𝑘𝑒𝑚 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑢𝑗í𝑐í𝑐ℎ 𝑝𝑜š𝑘𝑜𝑧𝑒𝑛í 
ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑í 

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑ář𝑛í č𝑎𝑠
                                      (8) 

 

𝑇4 =

𝑅𝑜č𝑛í 𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑ů 𝑛𝑒𝑏𝑜 š𝑘𝑜𝑑𝑙𝑖𝑣ý𝑐ℎ
úč𝑖𝑛𝑘ů 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑖𝑠𝑒𝑗í𝑐í𝑐ℎ 𝑠 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑜𝑢

𝐾𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑ář𝑛í č𝑎𝑠
                                                                         (9) 

 

𝑇5 =
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑟𝑎𝑛ě𝑛ý𝑐ℎ 𝑙𝑖𝑑í 𝑣 𝑑ů𝑠𝑙𝑒𝑑𝑘𝑢 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í č𝑎𝑠
                                                                       (10) 
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Organizační ukazatele: 

 

𝑂1 =
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů
× 100                                                               (11) 

 

𝑂2 =
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦
× 100                                                                     (12) 

 

𝑂3 =
𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒ž𝑖𝑗𝑛í𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝ří𝑚𝑜𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑛ý𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦
× 100                                                     (13) 

 

𝑂4 =
Č𝑙𝑜𝑣ě𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦 𝑣𝑦𝑘𝑜𝑛𝑎𝑛é 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑛í𝑚𝑖 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é č𝑙𝑜𝑣ě𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 𝑝ří𝑚𝑜𝑣𝑦𝑘𝑜𝑛𝑛ý𝑐ℎ

𝑝𝑟á𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦

× 100                          (14) 

 

𝑂5 =
Č𝑙𝑜𝑣ě𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 𝑝𝑙á𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛é ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ě 𝑝𝑜ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛é č𝑙𝑜𝑣ě𝑘𝑜ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛𝑦 𝑛𝑎 ú𝑑𝑟ž𝑏𝑢
× 100                                        (15) 

 

𝑂6 =
𝑃𝑜č𝑒𝑡 ú𝑟𝑎𝑧ů 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů ú𝑑𝑟ž𝑏𝑦
× 1000  𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒                                               (16) 

 

 

 

3.6.2 Audit údržby 

K analýze údrţby a systému organizace řízení údrţby je vhodné provést audit údrţby. 

Auditem rozumíme systematický, nezávislý zdokumentovaný proces, získání důkazů auditu a 

jejich objektivní vyhodnocení s cílem určit rozsah v jakém jsou splněna kritéria auditu. 

Interní audit také někdy označován jako audit vykonaný první stranou, vykonávají 

samotné organizace nebo auditoři v zastoupení organizace pro interní účely organizace. 
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Externí audity představují audity vykonané druhou nebo třetí stranou. Jde o nezávislé 

auditory. Audity vykonané druhou stranou vykonávají strany, které se zajímají o organizaci 

s pozice zákazníků, odběratelů. 

Audity vykonané třetí stranou vykonávají externě nezávislé organizace. Tyto 

organizace vydávají certifikáty shody s poţadavky podle normy ISO 19 001. 

Pro provedení auditu je nutno: 

 Na základě seznamu kvalifikovaných auditorů sestavit tým pro audit s přihlédnutím 

k nezávislosti auditorů a k jejím znalostem z dané problematiky 

 Pověřit členy týmu auditorů zpracováním návrhu dotazníku k auditu 

 Auditor po předchozí dohodě s představiteli managementu zasílá písemné oznámení o 

programu auditu, které obsahuje: 

 Termín a místo vykonání auditu 

 Rozsah auditu 

 Sloţení týmu auditorů 

 Cíl auditu  

 Základní časové údaje o průběhu auditu 

 Provést vlastní audit 

 Audit správně vyhodnotit, vypracovat zprávu o výsledcích auditu a navrţených 

opatřeních 

 

3.6.3 Audit managementu údržby 

Po provedení auditu údrţby, je nutné provést také audit kvality managementu údrţby 

ten, spočívá v odpovědi na jedenáct okruhů otázek s oblastí: 

1. Charakteristika podnikatelských činností a výrobních zařízení organizace 

2. Strategie systému údrţby v organizaci 

3. Organizace a řízení personálu v údrţbě 

4. Administrativa údrţby 

5. Preventivní údrţba 

6. Plánování, rozvrhování a pracovní příkazy k údrţbě 

7. Realizace údrţbářských procesů 

8. Záznamy o historii údrţby výrobních zařízení 
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9. Nakupování, skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálu 

10. Měření účinnosti a efektivity údrţby, její zlepšování a hodnocení spokojenosti 

zákazníků 

11. Počítačová podpora řízení údrţby 

 

Pro vyhodnocení auditu managamentu řízení údrţby se pouţívají kvantitativní 

výsledky, které se zobrazují pomoci paprskového diagramu a dávají okamţitý přehled o 

silných a slabých stránkách managementu údrţby jak je patrno z obrázku 4. 

 

 

 

Obr. 5 Kvantitativní výsledky auditu kvality managementu údrţby [4] 
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3.7 Informační technologie údržby 

Se stále zvyšujícím se trendem zavádění výpočetní techniky do výrobních procesů, 

vzniká v posledních letech rozmach jejího vyuţití i v údrţbě průmyslových podniků. Přispívá 

k tomu její snadná dostupnost a rozmach elektrotechniky a elektroniky.  

Počítačové systémy pro řízení údrţby (Computerized Maintenance Management 

System), jedná se o typy sowtvéru pro správu, který plní funkci podpory řízení a 

monitorování provozu a údrţby zařízení. Výpočetní systémy řízení údrţby provádějí 

automaticky většinu logistických funkcí zabezpečovanými údrţbou. 

Nabízejí nové moţnosti a mají mnoho výhod proti manuálnímu vedení údrţby. Záleţí 

na sloţitosti zvoleného systému. Typické funkce systému řízení údrţby obsahují následující 

informace:[10] 

 Volba pracovního postupu, jeho priorit a monitorování zařízení 

 Sledování plánované i neplánované údrţby 

 Uloţení technické dokumentace 

 Informační zprávy o probíhající pracovní činnosti pracovníků údrţby 

 Kalendář preventivní údrţby 

 Řízení nákladů spojených s údrţbou, řazených podle poloţek 

 Inventarizace skladů, zásob náhradních dílů a materiálů 

 Historický přehled všech vystavených pracovních příkazů 

 Archivace postupu práce údrţby 

 

3.7.1 Výhody používání CMMS v podniku 

Vyuţívání počítačového systému řízení údrţby znamená pro podnik mnoho výhod. 

Jeden z hlavního přínosu řízení údrţby pomocí výpočetní techniky je odstranění 

administrativy, manuálního sledování činnosti z čehoţ vyplývá vyšší produktivita práce. Je 

nutné připomenout, ţe funkce počítačového řízení údrţby má schopnost sbírat a uchovávat 

informace. Počítačový systém řízení nedělá rozhodnutí, ale poskytuje manaţerům výroby a 

údrţby nejlepší informace, aby mohli správně ovlivňovat plánování provozu a efektivnosti 

zařízení. 

Mezi základní výhody zavádění počítačového řízení údrţby patři: [7] 
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 Udrţení optimálního výkonu zařízení, sniţování prostojů zařízení a prodlouţení 

ţivotnosti zařízení 

 Vyhodnocování hrozících problémů dříve neţ k nim dojde, tím se sniţují stíţnosti 

zákazníků 

 Dosahování vyššího stupně plánování úrovně údrţbářských prací, které mohou 

efektivněji vyuţívat prostoje zařízení 

 Přímo se podílet na ovlivňování řízení zásob, umoţňující lépe předpovídat nákup 

náhradních dílů potřebných k opravám a tím minimalizovat skladové zásoby 

 Napomáhá k udrţování optimálního výkonu zařízení tím, ţe sniţuje prostoje zařízení 

 

3.7.2 Funkce typické pro CMMS 

Většina systému CMMS se skládá ze souborů modulů, které jsou vzájemně propojené 

s cílem získat co moţná nejlepší konfiguraci propojení a přitom v tom samém čase i 

uţivatelsky příjemnou obsluhu a kontrolu.[20] 

Mezi mnoţství funkcí, kterými CMMS disponuji, patří: 

 Zkvalitnění řízení preventivní a poruchové údrţby 

 Optimalizace řízení skladových zásob náhradních dílů 

 Celkový přehled o majetku 

 Historie údajů na jednom místě 

 Statistika poruch a oprav 

 Jednoduché propojení s jinými informačními systémy řízení podniku 

 Třívrstvá architektura 

 Vytváření objednávek pro údrţbu a opravy 

 Sledování kapacity a vyuţití pracovníků údrţby 

 Sestavování rozpočtů pro zařízení a sledování jejich plnění 

 Automatické zaznamenávaní poruch a výpadků zařízení 

 Sledování prostojů zařízení 

 Analýzy příčin a druhů poruch zařízení 

Samostatné funkce jsou u různých informačních počítačových systémů CMMS různé a 

s kaţdým nově vyvinutým systémem se mění a přizpůsobují novým potřebám a poţadavkům 

zákazníků. 
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3.8 Diagnostické metody údržby 

Pro stálou zvyšující se sloţitosti a cenou strojů ve výrobních závodech se zvyšuji 

potřeby určení místa poruchy a předpovědi vývoje stavu zařízení. Jedná se především o 

technickou diagnostiku, která je postavena na znalosti chemie, fyziky, mechaniky a 

inţenýrských poznatků z praxe provozu strojů a zařízení. Pro řízení sloţitých strojních 

zařízení je potřebné znát co se v provozovaném stroji děje, k jakým změnám dochází a jaké 

změny můţeme očekávat. Diagnostické metody nám dávají ucelený přehled o současném i 

historickém stavu zařízení. Výpočetní technika umoţňuje vyhodnocování naměřených údajů a 

podle vyhodnocených dat můţeme plánovat včasné a efektivní preventivní zásahy.[5] 

 

3.8.1 Vibrodiagnostika 

Princip spočívá v bezdemontáţní diagnostice, která se vykonává při provozu rotačních 

strojů. Vyhodnocují se naměřené hodnoty mechanického kmitání naměřených na pohyblivých 

i statických částech zařízení. Pouţívá se pro běţné monitorování strojů v reţimech on-line i 

of-line. 

Vibrodiagnostika dokáţe včas odhalit problémy strojního zařízení a to v dostatečném 

předstihu a tak upozornit na moţné vznikající problémy. Na základě naměřených veličin a 

jejich vyhodnocení lze výrazně zvýšit spolehlivost a bezpečnost zařízení. Prodlouţit jeho 

ţivotnost a tím přispět k výraznému sníţení nákladů spojených s údrţbou, opravami a prostoji 

provozovaného zařízení.[9] 

 

3.8.2 Tribotechnická diagnostika 

Tribotechnika je oblast techniky, která se usiluje technicky a ekonomicky obsáhnout 

procesy tření a opotřebení třecích uzlů. Jejich zdůvodnění a navrhnout opatření při konstrukci, 

provozu a údrţbě. Její, nedílnou součásti je především technika mazání a ochrany proti 

opotřebení zařízení. [11] 

Jedná se o bezdemontáţní technickou diagnostiku, která vyuţívá mazivo a jeho 

informace k informaci o stavu zařízení. Její úkolem je zajistit a vyhodnotit kvalitu maziva a 

výskyt cizích látek v něm obsaţených. 
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Mazivo je rovnocenný a plnohodnotný prvek systému. Hlavní úlohou mazacích 

prostředků je zabránit přímému kontaktu povrchu při jejich vzájemnému pohybu a tak 

zmenšit tření, které má za následek opotřebení součástí. Provádí se rozborem odebraných 

vzorků olejů v odborných laboratořích. 

Tribotechnická diagnostika se provádí ve dvou úrovních: 

 Tribotechnická diagnostika olejů, hodnocení stavu a kvality samotného oleje, jestli je 

schopný splňovat svou funkci, stárnutí olejové náplně, degradaci uţitkových vlastností 

a tím schopnost oleje zabezpečit bezporuchový provoz zařízení. 

 Tribotechnická diagnostika strojů má za cíl hodnotit stav třecích ploch zařízení 

pomoci stop v olejové náplni. Analýzou oleje se dá zjistit opotřebení, porucha, 

netěsnost. Přenosné jednoduché přístroje dokáţí poměrně rychle vyhodnotit 

přítomnost nečistot v olejové náplni. [15] 

 

3.8.3 Termodiagnostika 

Její princip spočívá v bezdotykovém měření teploty sledovaného zařízení. Toto se 

provádí nejčastěji pomoci termovize. Sledované zařízení se snímá pomoci termokamery. 

Všechny objekty vydávají infračervené záření, které je pro lidské oko neviditelné. Ale 

existuje souvislost mezi teplotou měřeného tělesa a intenzitou tělesem vyzařovaného 

infračerveného záření. 

Vypočítává se povrchová teplota a vytváří se obraz rozloţení teploty sledovaného 

objektu. Provádí se bez nutnosti demontáţe, bezkontaktně během provozu sledovaného 

zařízení. V průmyslových podnicích pomáhá termodiagnostika odhalovat například závady na 

elektromotorech a jejich vinutí, kompresorech, loţiscích případně i na vyzdívkách pecí. [9] 

 

3.8.4 Defektoskopie 

Defektoskopie je odvětví, které se zabývá nedestruktivními způsoby zjišťování vad 

v materiálech, výrobcích a předpovídáním moţnosti vzniku materiálních poruch v provoze. 

V praxi není moţné vyrobit ideálně dokonalý materiál nebo výrobek. I při největší 

pozornosti věnované výrobě se často v materiálech i výrobcích vyskytuji defekty (vady), které 

vnikají ve výrobním procesu nebo v průběhu provozu. Pojem defekt značí také porušení 
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materiálu nebo výrobku, který svým tvarem, rozměrem, nebo prostorovou orientací můţe 

působit negativně při namáhání výrobku v provoze. 

Defektoskopie je nedestruktivní metoda zkoušení a proto je jejím společným rysem 

aplikace fyzických principů, které zkoušený materiál nepoškodí. Nejpouţívanější fyzikální 

principy defektoskopie jsou:[9] 

 Kapilární zkoušky 

 Zkoušky barevnou indikací 

 Magnetografická metoda  

 Ultrazvuková metoda 

 Elektro indukční metody 
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4 Praktická část 
 

4.1 Systém údržby v LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Základní náplní činnosti údrţby ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. je zajistit 

bezporuchový, bezpečný a plynulý provoz všech výrobních zařízení. Ve výrobním středisku 

kyslíkárna je toto zajištěno formou outsourcingu. Výrobní středisko kyslíkárna všechny 

údrţbářské práce nakupuje u externích dodavatelů. Údrţbu zařízení v provoze kyslíkárna lze 

rozdělit do čtyř samostatných okruhů: 

 Strojní údrţba 

 Údrţba měření a regulace 

 Elektro údrţba 

 Údrţba řídicích systémů 

 

4.1.1 Strojní údržba 

Strojní údrţbu ve výrobním středisku kyslíkárna zajišťuje společnost ČEZ ES – strojní 

údrţba, jedním stálým pracovníkem údrţby, který má dlouholeté zkušenosti v opravách 

strojního zařízení na kyslíkárně. Mezi hlavní úkoly tohoto pracovníka patří drobné opravy 

výrobních zařízení, výměny a opravy armatur, výměna a čištění různých druhů filtrů, 

spolupráce s revizním technikem při revizních zkouškách tlakových nádob stabilních. 

Nedílnou náplní činnosti pracovníků údrţby je spolupráce s pracovníky obsluhy, ale 

hlavně s technologem provozu při vyhodnocování degradace olejů pomoci tribotechnické 

diagnostiky. Na základě výsledků rozborů olejů a jejích, řádném vyhodnocení provádět 

opakované měření olejových náplní, doplňování oleje, čištění a výměnu olejových filtrů 

případně provést filtraci oleje pomoci filtračního zařízení. 

Při opravách nebo poruchách většího rozsahu pracovníkovi údrţby pomáhají 

spolupracovníci společnosti ČEZ ES – strojní údrţba v  takovém počtu, aby byla oprava 

provedena včas a bezpečně s minimálními vlivy na výrobu a šetrně k ţivotnímu prostředí. 

K provádění údrţbářských úkonů má k dispozici ve výrobním středisku kyslíkárna patřičně 

vybavenou dílnu strojní údrţby. 

 



26 

 

4.1.2 Údržba měření a regulace 

Výroba technických plynů je značně sloţitá a náročná proto se klade velký důraz na 

spolehlivost výrobních zařízení a tím i na měřicí a regulační techniku. Údrţba měření a 

regulace je zajištěna jedním pracovníkem externí firmy. Tato sluţba, je pro výrobní středisko 

kyslíkárna zajišťována společnosti VÍTKOVICE – MECHANIKA s.r.o. 

Náplní práce zaměstnance údrţby měření a regulace je provádění kalibrací měřících 

přístrojů a analyzátorů, kontrola a nastavení pohonů ovládacích armatur, seřizovaní 

regulátorů, opravy funkce zabezpečovacích ochran výrobních zařízení. Pro tuto činnost má 

v areálu kyslíkárna účelně vybavenou dílnu. Při opravách a poruchách většího rozsahu 

pracovník měření a regulace pomáhá s koordinací pracovníků externích firem. 

 

4.1.3 Elektro údržba 

Pro výrobu technických plynů a jejich dodávek k odběrateli je nutno pouţívat značné 

mnoţství kompresorů, čerpadel. Proto je provozováno velké mnoţství elektromotorů a 

různých elektrických zařízení. Pro jejích bezporuchový a bezpečný provoz je nutná odborná 

údrţba. Tuto údrţbu zajišťují dva pracovníci externí firmy ČEZ ES – elektroúdrţba. 

Z důvodu velkých výkonů elektromotorů se jmenovitým napětím 6kV, které kladou 

velké nároky na spínače, transformátory, elektro rozvodny a v neposlední řadě i na vedení 

kabelových rozvodů. U oprav váţnějšího rázu nebo havárií většího rozsahu spolupracují 

s dalšími pracovníky externích firem. Pro tuto práci mají v areálu kyslíkárny elektro dílnu. 

 

4.1.4 Údržba řídících systému 

Technologie výroby technických plynů je z velké části dálkově řízená z centrálního 

velína. Vyhodnocování měřených veličin, ovládaní jednotlivých prvků a vyhodnocování 

různých signálů je prováděno pomocí různých sítí řídících automatů a vyhodnocováno 

pomoci výpočetní techniky. Údrţbu těchto řídících systému zajišťuje externí firma SPEL a.s. 

Hlavní náplní údrţby řídících systému je zajištění spolehlivosti a bezpečnosti 

provozovaných zařízení a další technický rozvoj provozovaných sítí a ovládacích automatů, 

jejích ovládání a zpětné vyhodnocení pomocí výpočetní techniky. 
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4.2 Tribotechnika a tribotechnická diagnostika 

Tribotechnika náleţí do odvětví techniky, která se specializuje na ekonomické a 

technické provozování třecích míst provozovaných soustrojí a jejích odborně odůvodnitelných 

poznatků při výrobě a dimenzování vyráběných součásti, jejich provozu a údrţbě. 

Tribotechnika se zabývá pouţitím vhodných maziv, jejích zkoušením a specializuje se 

na způsoby mazání. Technologii postupů, která vede ke zvýšení odolnosti proti nechtěnému 

opotřebení provozovaného zařízení během jeho provozu. 

Tribotechnická diagnostika podle výsledků pouţívaného maziva (oleje, vazelíny) 

získává dokonalý přehled o stavu opotřebení mechanických kluzných části strojního systému, 

znečištění olejové náplně a o stárnutí maziva. Umoţňuje určit opotřebení kluzných části 

zařízení, které bývají často příčinou havárie nebo poruchy provozovaného zařízení. Takto 

můţeme, pomocí výsledků rozborů olejů s předstihem předpovídat rychlost opotřebení 

jednotlivých strojních součástí v závislosti na době provozu. Výsledky tribodiagnostiky nám 

napomáhají v plánování kontrol těsnosti chladičů oleje a účinnosti filtračních soustav 

provozovaných soustrojí. 

K základním sledovaným znakům stavu oleje patří viskozita, bod vzplanutí, číslo 

kyselosti, obsah vody, obsah nečistot a vzhled. 

Viskozita: je základní vlastnosti kaţdého mazacího oleje, k sledování tribotechnické 

diagnostiky se provádí měření hlavně kinetické viskozity. Základní jednotkou kinetické 

viskozity je podle soustavy SI m
2
/s, avšak v praxi je pouţívána jednotka mm

2
/s. Postup 

měření je popsán v ČSN EN ISO 3104. 

Bod vzplanutí:jedná se o ukazatel spojený s obsahem těkavých látek ve sledovaném 

vzorku mazacího oleje. Pro účely tribotechnické diagnostiky se jeho měření provádí u 

motorových olejů a hlavně u olejů kompresorových. Provádí se měření bodu vzplanutí 

v otevřeném a uzavřeném kelímku. Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku je 

popsáno v normě ČSN EN ISO 2592 a postup určení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku se 

provádí podle normy ČSN ISO 2719. Jednotkou bodu vzplanutí je stupeň Celsia. 

Číslo kyselosti: jde o vyjádření parametru určujících u nových olejů míru rafinace, 

někdy taky nepřímo míru aditivace. Je určován u průmyslových olejů. Číslo kyselosti 

v závislosti na čase můţe vyjadřovat úbytek přísad, oxidaci oleje, nebo zvyšovaní kyselosti 
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mazacího oleje. Číslo kyselosti v odebraném vzorku oleje se stanoví titračně dle normy 

ČSN ISO 6618. Jednotkou kyselosti je mg KOH/g. 

Obsah vody: neţádoucí sloţkou mazacího oleje je voda, která se do mazacího okruhu 

dostává především netěsnostmi chladičů oleje, případně kondenzaci vzdušné vlhkosti. 

Přítomnost vody v oleji způsobuje emulgaci mazacího oleje, tím narušení mazacího filmu a 

tvorbu koroze. Zařízení s olejem obsahující vodu do určitého obsahu je moţno provozovat, po 

překročení předepsané hranice je nutno vodu s oleje odloučit nebo celou olejovou náplň 

vyměnit. Zkouška na přítomnost vody v oleji se provádí kápnutím oleje na kovovou plochu 

zahřátou na 150°C. Obsah vody v měřeném vzorku se určuje podle normy ČSN ISO 9029. 

Obsah vody ve vzorku je vyjádřen v hmotnostních nebo objemových procentech. 

Obsah nečistot: nečistoty obsaţené v olejových náplních mohou způsobit poruchy 

nebo v horším případě přímo havárii provozovaného stroje. Jedná se především o drobné 

kovové částečky z opotřebovaných pohyblivých částí soustrojí a prach, jejích míra je udávána 

v miligramech na kilogram. Mnoţství mechanických nečistot se stanovuje podle normy 

ČSN 656080. 

Vzhled: jeho určení patří mezi nejjednodušší postupy tribotechnické diagnostiky. 

Posuzování vzhledu je však velice důleţité pro rychlou kontrolu olejové náplně. Pomoci 

vzhledu je moţné zjistit znečištění oleje pevnými nečistotami, vodou nebo jinými 

neţádoucími látkami. Zkouška probíhá odběrem vzorku do malé skleněné nádoby s malým 

průměrem a jeho prohlédnutí v protisvětle. 

 

4.2.1 Princip olejového hospodářství 

Olejové hospodářství je u všech provozovaných soustrojí svým sloţením a 

uspořádáním podobné. Liší se typem pouţité olejové náplně a různými druhy pouţitých filtrů 

oleje. 

Okruh mazacího oleje má za úkol zabezpečit mazání všech loţisek soustrojí a 

pohyblivé zubové spojky. Pro dopravu, čištění a chlazení oleje je pouţito olejového 

hospodářství, ve kterém jsou jednotlivá zařízení uspořádána v bloku. Za provozu je olej 

nasáván z olejové nádrţe hlavním olejovým čerpadlem. Čerpadlo jej vytlačuje potrubím přes 

přepouštěcí ventil, poté prochází chladiči oleje a olejový filtr do loţisek. Přepouštěcí ventil je 

nastaven tak, aby udrţoval poţadovaný tlak. Olejové chladiče jsou zapojeny za sebou, čímţ je 
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zvýšen chladící výkon. Mezi chladiči oleje a loţisky je umístěn olejový filtr, ve kterém se 

usazují nečistoty z oleje. Při spouštění a doběhu stroje musí být v provozu pomocné olejové 

čerpadlo poháněné elektromotorem. Proti zpětnému průtoku oleje pomocným čerpadlem je v 

potrubí pomocného čerpadla umístěna zpětná klapka.  

Olejové nádrţe jsou svařované konstrukce rozděleny svislou přepáţkou na dvě části. V 

jedné části je odpad oleje, ve druhé sací koš hlavního olejového čerpadla. Rozdělení nádrţe je 

proto, aby nebyl nasáván do hlavního čerpadla olej smíšený se vzduchem. Sací potrubí je 

opatřeno sacím košem, který zabraňuje vnikání hrubších nečistot do olejového okruhu. V 

nejniţší části nádrţe je umístěn vypouštěcí kohout, kterým se vypouští kal usazený na dně 

nádrţe. Nádrţe, jsou opatřeny průhledítky, nebo stavoznakem. 

Pomocné olejové čerpadla jsou zubové, rotační, poháněné elektromotorem. V tělese 

čerpadla jsou točně uloţena dvě přesně frézovaná kola (hnací a hnané), která při otáčení 

zavírají v sacím prostoru olej mezi těleso čerpadla a zubové mezery a převádějí jej do 

výtlačného prostoru. Čerpadlo má přímo v tělese pojišťovací ventil, který přepouští 

dopravovaný olej při překročení stanoveného tlaku zpět do sacího prostoru čerpadla 

přepouštěcím kanálem. Pronikání dopravovaného oleje kolem hnací hřídele je zamezeno 

ucpávkou s provazcovým těsněním.  

Olejové chladiče slouţí k ochlazení oleje, ohřátého v loţiskách soustrojí. Plášť 

chladiče je svařované konstrukce. Do chladiče je vsunut trubkový svazek, na který je ve 

spodní části připevněna vodní komora. Na vrchní části chladiče je připevněno víko s hrdly pro 

přívod chladící vody. Vodní komora i vrchní víko jsou příčkami rozděleny tak, ţe voda, která 

protéká mosaznými trubkami chladícího svazku, projde svazkem několikrát nahoru a dolů. 

Svazek je připevněn k tělesu chladiče šrouby tak, ţe se můţe sejmout vrchní víko, aniţ se 

musí zastavit průtok oleje. Na dně kaţdého chladiče je umístěn vypouštěcí kohout, kterým se 

vypouští usazený kal a voda.  

Olejové filtry slouţí k filtraci veškerého oleje dopravovaného čerpadly k loţiskům 

soustrojí. Filtry jsou různé konstrukce, převáţně jsou tvořeny litinovým tělesem, v němţ jsou 

uloţeny talíře filtru, uzavřeného litinovým víkem. Talíře jsou z plechu a do nich jsou vloţena 

výztuţná a jemná síta k filtraci oleje. Přívod a odpad je proveden dnem tělesa přes čtyřcestný 

kohout, který v případě čištění umoţňuje vyřadit filtr z olejového okruhu za provozu zařízení. 
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4.2.2 Zásady pro odběr vzorků oleje 

Pro odběr vzorků oleje je třeba přesně dodrţovat předepsané postupy: 

 Vzorek se odebírá z místa určeného technickou dokumentaci zařízení, z kterého se 

vzorek odebírá. Odběrové místo se nejdříve důkladně očistí a poté se část oleje odpustí 

do pomocné nádoby, pak se bez manipulace s odběrovým ventilem odebere vzorek. 

 Odběr vzorku se provádí za provozu zařízení nebo těsně po jeho odstavení z provozu. 

Tak aby olej, byl zahřát na provozní teplotu cca 40 °C. Vzorek je odebrán do suché 

skleněné nebo plastové nádoby s vhodným uzávěrem. Vzorek se odebírá do 2/3 

objemu odběrné nádoby, avšak maximálně 1 litr. 

 Odběr olejového vzorku se musí uskutečnit ještě před doplněním nového oleje do 

olejové nádrţe zařízení. 

 Po odebrání vzorku oleje se do odebraného vzorku nesmí dostat ţádné další příměsi. 

 Po uzavření odběrové nádoby se tato označí identifikačním štítkem, na kterém jsou 

tyto údaje – datum odběru, značka odebíraného oleje, označení zařízení z kterého je 

vzorek odebrán, jméno zaměstnance odebírajícího vzorek. 

 Odebraný vzorek oleje se dopraví do specializované zkušebny v co moţná 

v nejkratším čase, ale nejpozději do tří dnů po odebrání vzorku. 

 

4.2.3 Hodnocení čistoty olejových náplní 

Pro vyhodnocování čistoty olejových náplní s ohledem na závislost poruch se ve 

výrobním středisku Kyslíkárna pouţívá následující postup: 

Nejrozšířenější metodou je metoda stanovení kódu čistoty dle ČSN 656206 – 

ISO 4406. Základem normy ISO 4406 je stanovení počtu nečistot větších neţ 5µm a větších 

neţ15µm v 1ml olejové kapaliny. Například kód 18/16 značí, ţe v kapalině je 1 300 – 2 500 

částic větších neţ 5µm a 320 – 640 částic větších neţ 15µm. U hydraulických olejů je 

pouţívána metoda dle NAS 1638 – ISO 11218, kde se v olejových kapalinách hodnotí 

mnoţství nečistot ve 100ml odebraného vzorku počtem nečistot větších neţ 2µm, 5µm, 

15µm, 25µm a 50µm. Kód je označován od třídy 000 aţ po třídu 12. Řada laboratoří pouţívá 

automatické čítače nečistot, které určují jednotlivé kódy čistoty. Přehled hodnot třídy čistoty 

dle ISO 4406 je patrný z tabulky číslo1, v tabulce je dále uvedena závislost poruch na čistotě 

oleje. V zájmu provozovatelů je dosahovat maximální provozuschopnosti strojů, k čemuţ 
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výrazně přispívá čistota maziv. Z uvedené tabulky vyplývá, ţe čím je větší čistota oleje, tím je 

větší bezpečnost provozu a sníţení počtu poruch.[6] 

Tab. 1 Výtah z normy ISO 4406 [6] 

Výtah z normy ISO 4406 

Třída 
čistoty dle 
ISO 4406 

Počet částic ve 100ml 
Třída 

čistoty dle 
NAS 1638 

Zóna Velikost > 5µm Velikost > 15µm 

od do od do 

10/07 500 1 000 64 130 2 

B
E

Z
P

E
Č

N
Á

 

11/08 1 000 2 000 130 250 3 

12/09 2 000 4 000 250 500 4 

13/08 4 000 8 000 130 250 
 13/10 4 000 8 000 500 1 000 5 

14/09 8 000 16 000 250 500 
 14/11 8 000 16 000 1 000 2 000 6 

15/09 16 000 32 000 250 500 
 15/12 16 000 32 000 2 000 4 000 7 

16/12 32 000 64 000 2 000 4 000 
 16/14 32 000 64 000 8 000 16 000 8 

17/12 64 000 130 000 2 000 4 000 
 17/14 64 000 130 000 8 000 16 000 9 

18/12 130 000 250 000 2 000 4 000 
 18/15 130 000 250 000 16 000 32 000 10 

19/14 250 000 500 000 8 000 16 000 
 

N
E

B
E

Z
P

E
Č

N
Á

 
19/17 250 000 500 000 64 000 130 000 11 

20/15 500 000 1 000 000 16 000 32 000 
 20/17 500 000 1 000 000 64 000 130 000 12 

21/17 1 000 000 2 000 000 64 000 130 000 
 21/19 1 000 000 2 000 000 250 000 500 000 
 22/17 2 000 000 4 000 000 64 000 130 000 
 22/19 2 000 000 4 000 000 250 000 500 000 
 23/17 4 000 000 8 000 000 64 000 130 000 
 23/19 4 000 000 8 000 000 250 000 500 000 
 24/20 8 000 000 18 000 000 500 000 1 000 000 
 24/24 8 000 000 18 000 000 8 000 000 18 000 000 
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4.2.4 Rozdělení sledovaných strojních zařízení do skupin 

Ve výrobním středisku kyslíkárna, jsou výrobní zařízení z hlediska Tribodiagnostiky 

zařazena do tří skupin a charakteristiky uvedení zařízení do provozu. Do skupin byla zařízení 

zařazována postupně podle výsledků Tribodiagnostiky a provozních zkušeností a na základě 

dalších poznatků. Kterými jsou především poruchovost zařízení, počet filtrací olejové náplně 

a výměny samotných olejových náplní. 

 

1. Skupina 

Do první skupiny řadíme zařízení uvedené do provozu v sedmdesátých létech 

minulého století. Do této skupiny náleţí, vzduchové turbokompresory VTK1-3 k dodávce 

stlačeného vzduchu do potrubních rozvodů VÍTKOVICE a.s. nebo pro potřebu výroby 

technických plynů, plynného kyslíku, plynného dusíku v nízkotlakých kyslíkových 

přístrojích, kaţdý z uvedených turbokompresorů má vlastní olejové hospodářství. 

Dále zde patří kyslíkové turbokompresory KTK 1-3 pro dodávku stlačených plynů, 

kyslíku a dusíku do potrubních sítí odběratelů VÍTKOVICE a.s. a VÍTKOVICE STEEL, 

rovněţ kaţdý z těchto turbokompresorů má vlastní olejové hospodářství. 

Pro mazání turbokompresorů se pouţívá olej TOTAL Preslia 46, zařazeno dle normy 

ISO 4406 do třídy čistoty 18/16, podle metody NAS 1638 do třídy 10, jeho technické 

parametry jsou patrné z tabulky číslo 2. 

 

Tab. 2 Fyzikální a chemické vlastnosti oleje Preslia 46 

Fyzikální a chemické vlastnosti Preslia 46 

Skupenství 

při 20°C 
Barva Zápach 

Bod 

vzplanutí °C 

Relativní 

hustota při 

15°C 

Viskozita 

při 40°C 

Bod 

vznícení 

°C 

Kapalina 
Ţlutá aţ 

jantarová 

Charakteris-

tický 
> 200 881 kg/m

3
 46 mm

2
/s > 250 
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2. Skupina 

Do druhé skupiny zařazujeme přídavný cyklus pro zkapalnění technických plynů 

(zkapalňovač), kterými jsou kyslík a čistý dusík. Takto zkapalněné technické plyny jsou dále 

skladovány v nízkoteplotních velkokapacitních zásobnících. Toto soustrojí bylo uvedeno do 

provozu v roce 1993. Skládá se z podávacího a recyklačního kompresoru s vlastním olejovým 

hospodářstvím, dvou expanzních turbín, které mají taktéţ vlastní olejové hospodářství a 

soustavy nízkoteplotních výměníků. 

Pro mazání kompresoru je pouţit olej TOTAL Preslia 46, zařazen dle normy ISO 4406 

do třídy čistoty 17/14, podle metody NAS do třídy 9, jehoţ technické parametry jsou patrné 

z tabulky číslo 2. 

K mazání turbín je pouţíván olej TOTAL Azola 32, který je zařazen podle normy ISO 

4406 do třídy čistoty 17/14, dle metody NAS do třídy 9, jeho technické parametry jsou patrné 

z tabulky číslo 3. 

 

Tab. 3 Fyzikální a chemické vlastnosti oleje Azola 32 

Fyzikální a chemické vlastnosti Azola32 

Skupenství 

při 20°C 
Barva Zápach 

Bod 

vzplanutí °C 

Relativní 

hustota při 

15°C 

Vizkozita 

při 40°C 

Bod 

vznícení 

°C 

Kapalina Ţlutá 
Charakteris-

tický 
>190 880 kg/m

3
 32 mm

2
/s >250 

 

 

3. Skupina 

Třetí skupina je tvořena nejnovějšími strojními soustrojí. Jsou, do ní zařazeny 

turbokompresory TK 4-6. Tyto turbokompresory byly uvedené do provozu v letech 2005 aţ 

2008. Turbokompresory slouţí k dodávce stlačeného vzduchu pomocí potrubních rozvodů do 

podniku VÍTKOVICE a.s. nebo pro výrobu technických plynů v nízkotlakých kyslíkových 

přístrojích, dále se dají vyuţít pro potrubní dodávku dusíku do společnosti VÍTKOVICE 

STEEL. 
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 K mazání turbokompresoru je pouţita olejová náplň Turboblend 46, zařazena dle ISO 

4406 do třídy čistoty 16/14, podle metody NAS do třídy 8, jejíţ technické parametry jsou 

patrné z tabulky číslo 4. 

Tab. 4 Fyzikální a chemické vlastnosti Turboblend 46 

Fyzikální a chemické vlastnosti Turboblend 46 

Skupenství 

při 20°C 
Barva Zápach 

Bod 

vzplanutí °C 

Relativní 

hustota při 

15°C 

Viskozita 

při 40°C 

Bod 

vznícení 

°C 

Kapalina 
Čirá 

světlehnědá 

Charakteris-

tický 
238 860 kg/m

3
 46 mm

2
/s > 270 

 

 

4.3 Analýza součastného stavu údržby vybraného zařízení 

K analýze údrţby byl vybrán turbokompresor Turbo Air 3 000 označovaný ve 

výrobním středisku kyslíkárna TK- 6, zařazený do třetí skupiny. Kompresor slouţí k dodávce 

stlačeného vzduchu. 

Denní kontrola (údržba) 

Správně prováděná denní kontrola obsluhou turbokompresoru umoţňuje identifikovat 

problémy uţ v úplných počátcích jejich výskytu. Provádí se zejména: 

 Záznam provozních dat 

 Záznam provozních údajů a ověření jejich normality 

 Kontrola nastavení parametru 

 Kontrola převodové skříně 

 Očištění vnějších povrchů 

 Kontrola neobvyklých zvuků nebo vibrací 

 Kontrola úniků oleje 

 Kontrola opotřebení elektrických kabelů 

 Kontrola chladičů a dochlazovače 

 Očištění vnějších povrchů 

 Správná funkce odlučovačů kondenzátů 

 Kontrola těsnosti chladicí vody 
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 Kontrola úniku vzduchu 

 Mazací systém 

 Očištění vnějších povrchů olejového hospodářství 

 Kontrola hladiny oleje v olejové nádrţi 

 Kontrola barvy oleje 

 Kontrola, ejektoru zda z něho nevychází olejová mlha 

 Kontrola těsnosti olejových chladičů 

 Kontrola úniku oleje 

 Motor turbokompresoru 

 Očištění vnějšího povrchu elektromotoru 

 Kontrola chlazení elektromotoru 

 Kontrola vibrací a hluku elektromotoru 

 

Plánovaná údržba 

Intervaly pro provádění plánované údrţby jsou časově rozlišeny. Tyto intervaly se 

mohou měnit podle provozních podmínek nebo podle skutečného počtu provozních hodin 

turbokompresoru. 

Měsíčně 

 Kontrola vloţek vstupního filtru, v případě nutnosti výměna těchto vloţek 

 Kontrola filtru odvzdušňovacího systému olejové nádrţe, v případě opotřebení 

výměna filtru 

 Prověření funkce řídicího systému 

 Kontrola funkce odvodu kondenzátu z chladičů 

Každé tři měsíce 

 Mazání kuličkových loţisek motoru 

 Kontrola a vyčištění potrubních kanálků odvodu kondenzátu 

 Vyhodnocení provozních záznamu kompresoru 

 Prověření výkonu chladičů vzduchu a oleje 

 Odběr vzorku oleje z olejové nádrţe 
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Každých šest měsíců 

 Výměna filtru odvzdušňovacího systému olejové nádrţe 

 Výměna filtru oleje 

 Odběr vzorků z olejové nádrţe, vyhodnocení analýzy 

 Kontrola vstupního lopatkového ústroji a promazání stavěcích šroubů 

 Kontrola spojky pohonu 

 Kontrola regulačního ventilu na výstupu stlačeného vzduchu 

 Ověření správné funkce činnosti vstupního lopatkového ústrojí a regulačního ventilu 

výtlaku 

 Ověření senzoru měření vibrací 

 

Výrobce turbokompresoru nemůţe určit pevný interval mezi výměnami mazacího 

oleje kvůli existenci mnoha různých provozních podmínek. Nesprávný mazací olej nebo olej 

nízké kvality můţe závaţným způsobem poškodit otáčivé a mechanické části kompresoru. 

Proto je ve výrobním středisku kyslíkárna věnována značná pozornost rozborům olejů pomoci 

Tribodiagnostiky, jejich vyhodnocením a uváděním získaných poznatků do praxe. Výsledky 

degradace olejové náplně jsou uvedeny v tabulce číslo 5. 

Tab. 5 Výsledky degradace olejové náplně Turboblend 46 

Vyhodnocení degradace olejové náplně Turboblend 46 

Datum   3.3.2011 20.5.2011 11.7.2011 8.9.2011 20.12.2011 20.1.2012 

Množství olejové náplně 400 litrů    po filtraci   po filtraci    po filtraci  

Barva žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

Vzhled čirý čirý čirý čirý čirý čirý čirý 

Viskozita při 40°C ČSN EN 
ISO 3104 

46 45,87 45,08 45,5 46,8 47,05 46,54 

Voda ppm (%) ČSN 65 
0330 

max. 500 
(0,05) 

9   
(0,001) 17 (0,002) 

19 
(0,002) 

10 
(0,001) 8 (0,001) 7 (0,001) 

Číslo kyselosti (mg 
KOH/g) ČSN 65 6070 

max.1 0,14 0,06 0,14 0,09 0,1 0,13 

Bod vzplanutí (°C) ČSN EN 
ISO 2592 

min. 190 240 215 217 222 215 217 

Kód čistoty ISO (NAS) ČSN 
65 6206 a 65 6081 

max. 16/14(8) 21/17(12) 16/11(8) 16/12(8) 15/10(7) 16/13(9) 12/8(5) 

Denzita opotřebení max. 500 364 neměřeno 141 27 94 neměřeno 
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Vyhodnocení opotřebení turbokompresoru TK - 6 je patrné z tabulky číslo 6. Jedná se 

o částice, jejíţ výskyt je způsoben otěrem kluzných části soustrojí. 

 

Tab. 6 Vyhodnocení opotřebení Turbokompresoru TK-6 

Vyhodnocení opotřebení Turbokompresor TK-6 

Datum Nový 3.3.2011 11.7.2011 8.9.2011 20.12.2011 

Fe částice 0 320 100 15 70 

Fe2O3  částice 0 0 0 0 0 

Abrazivní částice Fe 0 0 0 0 0 

Cu částice 0 10 10 2 5 

Sférické částice 0 6 8 1 3 

Prachové částice Si 0 10 8 4 6 

Kálové úsady 0 15 15 5 10 

Ostatní - vlákna 0 3 0 0 0 
 

Po vyhodnocení výsledků Tribodiagnostiky na degradaci olejové náplně a 

vyhodnocení opotřebení soustrojí, bylo v únoru 2012 přistoupeno k výměně olejového filtru 

původní velikosti filtrační vloţky cca 25µm, která byla dodána výrobcem turbokompresoru za 

novou filtrační vloţku s velikosti 10µm. Do této doby byla prováděna poměrně častá 

dodatečná filtrace olejové náplně. Filtrace olejové náplně byly prováděny z důvodu výskytu 

nečistot v olejové náplni soustrojí. Vyhodnocením rozborů olejové náplně bylo zjištěno, ţe 

největší problém způsobují mechanické nečistoty obsaţené v olejové náplni. Po výměně filtru 

a opětovném vyhodnocení vzorku oleje odbornou laboratoři byly naměřeny nové hodnoty 

degradace olejové náplně. Patrné zlepšení je zřejmé z uvedených  tabulek číslo 7 a 8, 

výsledky opotřebení turbokompresoru jsou patrné z tabulek 9 a 10. 
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Tab. 7 Výsledky degradace olejové náplně Turboblend 46 

Vyhodnocení degradace olejové náplně Turboblend 46 

Datum   2.4.2012 18.5.2012 13.7.2012 15.10.2012 6.11.2012 13.12.2012 

Množství olejové náplně 400 litrů             

Barva žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

Vzhled čirý čirý čirý čirý čirý čirý čirý 

Viskozita při 40°C ČSN EN 
ISO 3104 

46 46,36 46,75 46,26 46,54 46,23 46,69 

Voda ppm (%) ČSN 65 
0330 

max. 500 
(0,05) 

10 
(0,001) 6 (0,001) 

12 
(0,001) 20(0,002) 

23 
(0,002) 23 (0,002) 

Číslo kyselosti(mg 
KOH/g) ČSN 65 6070 

max.1 0,13 0,12 0,08 0,15 0,09 0,09 

Bod vzplanutí (°C) ČSN 
EN ISO 2592 

min. 190 210 212 213 214 202 210 

Kód čistoty ISO (NAS) 
ČSN 65 6206 a 65 6081 

max. 
16/14(8) 

17/13(10) 14/13(7) 15/14(8) 16/14(9) 15/10(7) 15/8(7) 

Denzita opotřebení max. 500 67 neměřeno 74 143 37 35 

 

 

 

Tab. 8 Výsledky degradace olejové náplně Turboblend 46 

Vyhodnocení degradace olejové náplně Turboblend 46 

Datum   14.1.2013 5.4.2013 8.8.2013 20.11.2013 5.3.2014 16.6.2014 4.12.2014 

Množství olejové náplně 400 litrů               

Barva žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá žlutá 

Vzhled čirý čirý čirý čirý čirý čirý čirý čirý 

Viskozita při 40°C ČSN EN 
ISO 3104 

46 47,05 47,1 45,82 47,1 48,27 45,02 45,5 

Voda ppm (%) ČSN 65 0330 
max. 500 

(0,05) 8 (0,001) 
13 

(0,001) 
34 

(0,003) 13 (0,001) 7 (0,001) 17 (0,002) 14 (0,001) 

Číslo kyselosti (mg KOH/g) 
ČSN 65 6070 

max.1 0,12 0,08 0,1 0,1 0,12 0,06 0,07 

Bod vzplanutí (°C) ČSN EN 
ISO 2592 

min. 190 212 220 228 218 220 225 236 

Kód čistoty ISO (NAS) ČSN 
65 6206 a 65 6081 

max. 
16/14(8) 

15/12(8) 15/13(8) 15/13(8) 16/13(9) 13/11(8) 13/10(7) 15/12(9) 

Denzita opotřebení max. 500 57 70 59 48 40 13 68 
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 Tab. 9 Vyhodnocení opotřebení Turbokompresoru TK-6 

Vyhodnocení opotřebení Turbokompresor TK-6 

Datum Nový 13.7.2012 15.10.2012 6.11.2012 13.11.2012 14.1.2013 

Fe částice 0 45 110 15 12 35 

Fe2O3  částice 0 0 0 0 0 0 

Abrazivní částice Fe 0 0 0 0 0 0 

Cu částice 0 7 10 4 5 6 

Sférické částice 0 6 8 3 4 4 

Prachové částice Si 0 4 5 5 3 4 

Kálové úsady 0 10 8 8 10 8 

Ostatní - vlákna 0 2 2 2 1 0 
 

 

Tab. 10 Vyhodnocení opotřebení Turbokompresoru TK-6 

Vyhodnocení opotřebení Turbokompresor TK-6 

Datum Nový 5.4.2013 8.8.2013 20.11.2013 5.3.2014 16.6.2014 4.12.2014 

Fe částice 0 40 35 22 20 3 50 

Fe2O3  částice 0 0 0 0 0 0 0 

Abrazivní částice Fe 0 0 0 0 0 0 0 

Cu částice 0 8 6 6 4 2 5 

Sférické částice 0 6 3 5 3 1 4 

Prachové částice Si 0 5 5 4 5 4 3 

Kálové úsady 0 10 10 10 8 3 6 

Ostatní - vlákna 0 1 0 1 0 0 0 
 

 

I přes výsledky, které jsou patrné z předešlých tabulek, stále nemůţeme být spokojeni 

s čistotou olejové náplně. Proto je, nadále prováděna čtyři krát ročně preventivní dodatečná 

filtrace olejové náplně, s následným odběrem vzorků a jejich vyhodnocení odbornou 

laboratoři. 

 

 

4.4 Návrh na zlepšení stávajícího stavu 

Protoţe je neustále kladen větší důraz na olejové náplně strojů, jejímţ prvořadým 

úkolem je zmenšovat tření všech kluzných součásti strojů, ale zároveň musí také zbavovat 
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třecí plochy nečistot a v dostatečné míře zajistit odvod tepla. Proto je nutné věnovat pozornost 

kvalitě olejové náplně, i přesto ţe rozbory mazacího oleje jsou poměrně nákladné. Náklady na 

rozbor oleje jsou srovnávány s cenou olejové náplně. Z obrázku číslo 6 je, patrné jaké 

základní vlivy způsobují degradaci olejové náplně soustrojí. 

Správně prováděná Tribodiagnostika není jen o úsporách nákladů na olejovou náplň. 

Sniţuje prostoje strojního zařízení, spotřebu náhradních dílů, náklady na pracovníky údrţby. 

Včas zaznamenané změny v degradaci olejové náplně a jejích správné vyhodnocení umoţňuje 

předcházet poruchám velkého rozsahu, nebo dokonce váţným provozním haváriím 

provozovaného strojního zařízení. 

V neposlední řadě je taky nutno podotknout, ţe niţším počtem výměn znečištěné 

olejové náplně se sniţuje nebezpečí znečištění ţivotního prostředí ropnými látkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Základní provozní vlivy na olejovou náplň 

Pro vyšší bezporuchovost a úsporu nákladu na olejovou náplň turbokompresoru TK-6, 

byla navrţena dvě řešení. První řešení spočívalo ve výměně celé olejové náplně, minimálně 

jednou za rok. Od tohoto řešení bylo upuštěno z důvodu vysokých nákladů na pořízení nové 
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olejové náplně a taky z důvodu znečišťování ţivotního prostředí ropnými produkty. Druhé 

navrhované řešení se zabývá zařazením přídavného filtru mazacího oleje. Olejový filtr byl 

vybrán podle poţadované výsledné čistoty mazacího oleje a tím i zvýšení ţivotnosti 

provozovaného soustrojí. 

Z předešlých výsledků Tribodiagnostiky vyplývá, ţe znečištění olejového systému má 

za následek moţné zvýšení poruch strojního zařízení. Je nutné taky brát v úvahu, ţe 

nesprávné mazání zvyšuje i energetickou náročnost na chod strojního zařízení a tím přímo 

ovlivňuje náklady na provoz zařízení. Aţ 25% energie se můţe spotřebovávat důsledkem 

tření. 

Montáţi obtokového filtru FT-B88, který by byl součástí olejového hospodářství 

turbokompresoru TK-6, probíhá filtrace kontinuálně vţdy při zapnutém pomocném nebo 

hlavním olejovém čerpadle. Příslušenstvím navrhovaného filtru je redukční ventil, který 

redukuje v daném místě systémový tlak na 4,5 bar o průtoku cca 4,5 l/min. Součásti filtru je i 

kulový ventil pro uzavření přívodu tlakového oleje a tím pro snadnou výměnu filtrační 

vloţky. 

Filtrace přídavným olejovým filtrem udrţuje olej na trvalé vysoké úrovni čistoty dle 

ISO 4406 třídy čistoty 13/10, podle třídy čistoty NAS 4-5. Filtr zachytává nečistoty do 

velikosti 1µm a 100% absorbuje vodu z oleje. 

Standardní součásti filtru je kromě odstranění mechanických nečistot i odstranění 

volné i vázané vody z oleje. Odstraněním této nadbytečné vodní sloţky se zastaví zvyšovaní 

čísla kyselosti olejové náplně, které způsobuje rychlé stárnutí oleje a rozklad aditivních sloţek 

vlastního oleje. 

 

4.5 Vyhodnocení navrhovaného řešení 
Náklady na realizaci navrhovaného řešení, kterými jsou koupě obtokového filtru 

FT B88 včetně filtrační vloţky a montáţ filtru jsou uvedeny v tabulce číslo 11. 
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Tab. 11 Náklady na realizaci navrhovaného řešení 

Náklady na realizaci navrhovaného řešení 

Cena obtokového filtru FT-B88 17 900 Kč 

Náklady na montáž filtru FT-B88 2 800 Kč 

Cena filtrační vložky FT-B88 1 300 Kč 

Celkové náklady 22 000 Kč 
 

V součastné době je prováděna dodatečná filtrace oleje čtyři krát do roka přídavnou 

filtrační jednotkou FT-OH-200. Náklady vynaloţené na  dodatečnou filtraci oleje, s 

následným odběrem kontrolního vzorku mazacího oleje a vyhodnocením vzorku 

specializovanou laboratoři jsou patrné z tabulky číslo 12. 

Tab. 12 Roční náklady na dodatečnou filtraci oleje 

Roční náklady na dodatečnou filtraci oleje 

Množství olejové náplně 400litrů   Náklady za rok 

Náklady za filtraci 1l olejové náplně 10 Kč 16 000 Kč 

Cena filtrační vložky 700 Kč 2 800 Kč 

Náklady na rozbor olejového vzorku po filtraci 1 300 Kč 5 200 Kč 

Náklady celkem   24 000 Kč 
 

Po montáţi přídavného obtokového filtru FT-B88 a jeho uvedením do provozu, bude 

prováděn kontrolní odběr vzorků olejové náplně a jeho rozbor odbornou laboratoři jeden krát 

za rok. Náklady spojené s odběrem vzorku a jeho vyhodnocením budou činit 1 300 Kč. 

Dalších nemalých úspor nákladů bude dosaţeno zvýšením spolehlivosti 

provozovaného zařízení, úsporou nákladů na údrţbu a opravy zařízení. Jak je uváděno 

v odborné literatuře, úspora nákladů na údrţbu a opravy zařízení mohou činit aţ několik 

desítek procent, z celkových nákladů na údrţbu vynaloţených v minulých obdobích. [16] 

V minulých letech bylo průměrně ročně vynaloţeno na opravy a údrţbu vybraného 

strojního zařízení 180 000 Kč. Pro předpokládanou úsporu nákladů byly navrţeny tři scénáře 

a to pesimistický, který počítá s úsporou 10%, realistický 20% a optimistický s 30% úsporou 

vynaloţených nákladů na údrţbu a opravy. Výsledky jednotlivých scénářů jsou uvedeny 

v tabulce číslo 13. 
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Tab. 13 Roční náklady na údrţbu a opravy 

Roční náklady na údržbu a opravy 

Pesimistický Realistický Optimistický 

162 000 Kč 144 000 Kč 126 000 Kč 
 

Doba návratnosti investovaných peněžních prostředků 

Určuje, za jakou dobu budou jednotlivé náklady na realizaci navrhovaného projektu 

vráceny z provozních nákladů. Čím bude doba návratnosti peněţních prostředků kratší, tím 

bude projekt výhodnější. Doba návratnosti peněţních prostředků je důleţitým faktorem pro 

hodnocení realizace navrhovaného projektu. 

 

𝐷𝑛   =  
𝐼𝑐
𝑁𝑐

                                                                                                                                               (17) 

Kde: 

Dn doba návratnosti investovaných prostředků [let] 

Ic celkové náklady na realizaci projektu [Kč] 

Nc náklady, uspořené realizaci projektu [Kč] 

 

Výpočet doby návratnosti vynaloţených peněţních prostředků na realizaci obtokového 

filtru FT-B88. Výpočet uvádím pro realisticky scénář. U výpočtu pro pesimistický a 

optimistický scénář bylo postupováno obdobně. K výpočtu je pouţit vzorec (17). Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce číslo 14. 

 

𝐷𝑛   =  
𝐼𝑐
𝑁𝑐

 =  
44 700

36 000
 

𝐷𝑛  = 1,24 𝑙𝑒𝑡 
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Tab. 14 Doba návratnosti investovaných prostředků 

Doba návratnosti investovaných prostředků 

Pesimistický Realistický Optimistický 

2,48 let 1,24 let 0,83 let 
 

Výsledná doba návratnosti vynaloţených peněţních prostředků na realizaci 

přídavného filtru FT-B88 je ve všech třech scénářích jak pesimistickém, realistickém tak i 

v optimistickém plně v souladu s firemní politikou společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. 

ve které je stanovena maximální doba návratnosti vynaloţených finančních prostředků 3 roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

5 Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit Tribodiagnostickou údrţbu ve společnosti 

LINDE VÍTKOVICE a.s. Tento cíl byl stanoven, aby výrobní podnik sníţil své náklady na 

olejové náplně, na údrţbu a opravy strojního zařízení. 

Po analýze a vyhodnocení součastného stavu byly navrţeny dvě varianty řešení. První 

varianta řešení spočívala v preventivní výměně celé olejové náplně. Od této varianty bylo 

ihned upuštěno z důvodu značných finančních nákladů na olejovou náplň a vyšší moţnosti 

znečištění ţivotního prostředí. Druhá navrhovaná varianta řešení se zabývá zařazením 

přídavného filtru mazacího oleje, pro sníţení mnoţství pevných nečistot obsaţených v olejové 

náplni a odstranění vody z olejové náplně. 

 Náklady na realizaci druhého navrhovaného řešení a doba návratnosti vynaloţených 

finančních prostředků jsou plně v souladu s firemní politikou schvalovaní investic společnosti 

LINDE VÍTKOVICE a.s. 

Vzhledem k předpokládaným výsledkům navrhovaného řešení a jeho celkovém 

zhodnocení lze předpokládat, ţe navrţené řešení bude pro společnost LINDE 

VÍTKOVICE a.s. přínosem.  
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