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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Giňovský, P.: Technická údržba objektů, Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, 2015, Bakalářská práce, Vedoucí: Ing. 

Eva Wernerová Beránková, 49 stran 

 

Bakalářská práce se zabývá rozborem problematiky technické údržby objektů. Práce je 

rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je rozvedena 

technická údržba do obecné roviny. Uvedeny druhy údržby, jejich výhody a nevýhody, cíle 

a náplň údržby s uvedením specifik prediktivní údržby. V další části jsou probrány 

konkrétní technologie prediktivní údržby jako nástroje údržby. Rozvedení druhů příčin, 

která ovlivňují poruchovost strojního zařízení a jejich prvků včetně specifik údržby ze 

strany facility managementu. Následně jsou porovnány náklady jednotlivých druhů údržby 

strojního zařízení. Praktická část obsahuje technický popis stroje, na který bude proveden 

návrh prediktivní údržby. Následně bude rozvedena diagnostika pomocí termodiagnostiky. 

V závěru je vypracován plán prediktivní údržby a soupis úkonů s ním souvisejících. 
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ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

Giňovský, P.: Technical maintenance of objects, Ostrava, VŠB – Technical 

university of Ostrava, Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering, 

2015, Bachelor´s labour, Bachelor´s thesis: Ing. Eva Wernerová Beránková, 49 pages 

  

Bachelor thesis deals with the analysis of the issue of maintenance of buildings. The work 

is divided into two parts, theoretical and practical. In the introduction of the theoretical part 

is elaborated technical maintenance up to certain level. Mentioned types of maintenance, 

their advantages and disadvantages, targets and centre of maintenance stating the specifics 

of predictive maintenance. In the next section are discussed specific predictive 

maintenance technologies as maintenance tools. Divorced kinds of causes which affect 

mechanical failure of the machine and their elements included specifics maintenance of 

facility management. Following are compared to the cost of each type of maintenance 

machinery. The practical part contains the technical description of the machine on which 

will implement the proposal predictive maintenance. Then I will explain diagnostics with 

assistance of thermodiagnostics. In conclusion, is prepared plan of predictive maintenance 

and tasks related to it. 
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1 Úvod 

 

Tato bakalářská práce se věnuje technické údržbě zařízení kompresové stanice v SO 810 

areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Cílem bakalářské práce je vyhotovit 

plán prediktivní údržby části tohoto zařízení. 

V dnešní době je podle mého názoru údržbě zařízení nevěnována dostatečná 

pozornost, jedná se o dosti podceňovanou záležitost. Této problematice by se měla věnovat 

větší pozornost, jelikož náklady vznikající v průběhu užívaní značně převyšují náklady 

prvotní investice na pořízení zařízení. K dosažení zpomalení průběhu procesu opotřebení 

strojních zařízení a jejich součástí je zapotřebí o ně řádně pečovat a udržovat je. Z tohoto 

hlediska byly zvýšeny nároky na pracovní obsluhu zajišťující údržbu zařízení a činnosti 

tohoto odborně školeného personálu je čím dál více směřována k prevenci a predikci 

poruch. 

Údržba zaměřená na strojní zařízení má přímý vliv na zvyšování celkové 

výkonnosti podniku, zefektivnění práce a zlepšení údržby strojního zařízení ve výrobních i 

nevýrobních podnicích. Není účelné vynakládat zbytečné finanční náklady na materiální a 

personální zdroje, organizace údržby by měla být v každém podniku. V případě zařízení, 

která jsou běžně v provozu 24hodin denně, je žádoucí aby se tyto mechanismy nepokazily, 

což by způsobilo výpadek třeba celé výroby a to i na několik dní, než by došlo k návratu 

do funkčního stavu. To s sebou přináší možné značné ušetření finančních nákladů 

spojených s možnými negativními následky poruchovosti jednotlivých součástí 

mechanismů. 

V dnešní době by optimální způsob údržby mohl být postaven na nástrojích 

technické diagnostiky, díky těmto nástrojům se údržba dostala na novou úroveň, která se 

od předchozích značně odlišuje. Tyto nástroje nám umožňují nejen zjistit včas poruchu, ale 

hlavně této poruše v dostatečném předstihu předcházet. V praktické části bude ukázka 

jedné konkrétní metody a návrh prediktivní údržby v praxi aplikované na kompresovou 

stanici HMMC, na které byly provedeny některé z jednotlivých měření navrženého 

systému údržby. 
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2 Údržba 

 

Údržbu můžeme rozdělit do několika hlavních oblastí, její základní členění je na stavební, 

technickou a technologickou. 

Stavební údržba je soubor povinností, které je povinen každý vlastník stavby 

zabezpečit dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Údržbou stavby se rozumí veškeré práce, které je potřeba zabezpečit, abychom 

dosáhli dobrého stavebního stavu objektu, předešli znehodnocení stavby a tím prodloužili 

její uživatelnost. 

 Pokud majitel svou stavbu řádně neudržuje, může mu stavební úřad přikázat 

zjednání nápravy dle stavebního zákona. Veškeré vzniklé finanční náklady spojené se 

stavbou si majitel stavby hradí z vlastních zdrojů. Nájemníci jsou pouze povinni podle 

stavebního zákona poskytnout prostory k provedení udržovacích prací. [12] 

Technická údržba je činnost zaměřená na všechna technická zařízení budov, 

technologická zařízení a vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. 

Cílem údržby je zabezpečit bezporuchový a taktéž bezpečný provoz objektu a jejich 

funkčních částí. Dále snížení poruch technických a technologických zařízení po celé 

období jejich plánované životnosti a výsledkem toho je dosaženo nízkých nákladů. 

V důsledku toho dochází k zvýšení životnosti a to převážně během etapy provozu objektu. 

Všechny zařízení a jejich komponenty mají svojí předpokládanou dobu životnosti. Tahle 

zařízení potřebují opakovatelnou údržbu a péči během svého provozování. K dosažení 

projektové životnosti zařízení a jejich součástí můžeme docílit druhem údržby. [4, 5] 

 

2.1 Základní druhy údržby 

 

Druh údržby si volí každá firma podle své vlastní strategie, díky které se snaží dosáhnout 

plánovaného cíle a tím také uskutečňovat svůj záměr. 

Mezi základní druhy údržby (viz Obr. 1) můžeme zahrnout údržbu: 

-  reaktivní (po poruše), 
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- preventivní (podle časového harmonogramu),  

- prediktivní (podle aktuálního stavu), 

- jiná zaměřená na spolehlivost.  

 

 

Obr. 1 Přehled typů údržby [15] 

 

2.1.1 Reaktivní údržba 

Reaktivní údržba je založena na principu provozování zařízení až do té doby dokud se 

neporouchá. Není zabezpečena žádná snaha k zajištění projektové životnost. Korektivním 

způsobem údržby nevznikají po dobu životnosti na zařízení žádné náklady a jedná-li se o 

zařízení zcela nové, dá se uvažovat toto období za úsporné. Zdálo by se, že toto mínění je 

z hlediska financí příznivé, ale opak je pravdou. Naše pasivita bude mít větší následky, než 

jsme předpokládali, jelikož to způsobí nedosažení plánované životnosti zařízení a 

v důsledku stále se opakujících výměn, dochází k zvyšování výdajů. Výměny s sebou 

přináší nutnost zařízení dostat do provozuschopného stavu, což přináší práci navíc a 

předpokládaný růst výdajů. A v důsledku nefunkčnosti jedná části zařízení, mohou 

vzniknout poruchy další části zařízení. Tomu se dá zabránit vhodnou strategií zohledňující 

povahu provozu a prostředí. [4] 

Havarijní stavy jsou řešeny pomocí předem určené a vyškolené havarijní skupiny 

pracovníků, která v případě havarijního stavu přijede v danou dobu do objektu tento stav 

odstranit. Některé provozy potřebují neustále skupinu havarijních pracovníků či zásahovou 

službu. Jedná se o náhradní činnost, kterou tito pracovníci zastávají a v případě havárie 

jsou ihned nuceni vyjet k zásahu. [3] 
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2.1.2 Preventivní údržba 

Preventivní údržba je zaměřená na kontrolu, zjišťování a zpomalení opotřebení 

jednotlivých částí a celého zařízení, která si klade za cíl dosáhnout navrhované provozní 

životnosti se zachováním původních parametrů. Je to činnost, při které se vyměňují strojní 

části nebo celé celky v závislosti na časovém harmonogramu. Tím se snažíme preventivně 

zamezit náhlému a nepředvídanému výpadku některé součásti. Údržbářský zásah je 

prováděn nezávisle na aktuální rezervě na opotřebení a na vnějších účincích. Touhle 

údržbou můžeme dosáhnout maximální výše životnosti a spolehlivosti daného zařízení 

nebo jej dokonce prodloužit za předpokladů, že budeme respektovat doporučení návrhářů. 

Z průzkumů vyplývá, že úspora nákladu prováděná preventivní údržbou oproti údržbě 

korektivní se pohybuje v rozpětí 12 % - 18 %. Spolehlivost zařízení je podstatná část, která 

ovlivňuje pohodu uživatele. Poškození zařízení jakéhokoli rázu a následná nečekaná 

odstávka z provozu může mít značný morální účinek a finanční dopad na koncového 

uživatele. [2, 3, 7] 

 

2.1.3 Prediktivní údržba 

Prediktivní údržbou se snažíme předcházet vznikajícím opotřebení a degradací zařízení. Při 

údržbě strojů se v plánovitě určených termínech inspekce kontroluje stav stroje. Je 

prováděna pomocí jednotlivých měření či analýz, které dokážou vyhodnotit a v předstihu 

nás informovat o začínajícím fyzickém poškození mechanizmu, kterému můžeme 

v dostačujícím časovém předstihu zabránit, zpomalit jej nebo úplně odstranit. V porovnání 

s preventivní údržbou zaměřenou z hlediska časového harmonogramu řízeného buď časem 

provozním, anebo časem kalendářním je prediktivní údržba zaměřena na reálný stav 

zařízení. Opravářské zásahy jsou prováděny výhradně v době, kdy to stav stroje vyžaduje a 

to na základě vyhodnocení časového trendu stavu stroje a porovnání s tolerovanými 

hodnotami. Opravy jsou realizovány v době, kdy se rezerva na opotřebení blíží k hranici 

poškození.  

Čím častěji budou prováděny intervaly inspekcí, tím spíše je možnost zjištění 

poškození soustrojí, které nemají stálý průběh. Pomocí plynulých inspekcí lze zjišťovat i 

náhlé změny stavu, jako je např. zlomení lopatky oběžného kola. Tímto způsobem je 

zamezeno cyklické výměně částí a celků, které jsou ještě schopny plnit svou funkci. To 

umožňuje snížit souhrnné náklady na údržbu, aniž by došlo k zhoršení provozuschopnosti 

a bezpečnosti provozu. Uvedeme příklad s výměnou oleje u motorového vozidla. Většina 
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lidí mění motorový olej u svého vozidla podle doporučení výrobců po ujetí přibližně 5 až 

15 tisíc km, ne však podle toho zda je skutečně potřeba výměny oleje dle jeho opotřebení a 

kvality. Olej bychom mohli vyměnit eventuálně až po ujetých 30 000 km a to díky 

výsledkům měření jakosti a lubrikačních vlastností oleje. [2, 8, 11] 

Ze zjištěných průzkumů vyplývá, že průměrná úspora nákladů u prediktivní údržby 

se pohybuje v rozpětí 8% - 12% oproti nákladům v preventivní údržbě. Z již dostupných 

výsledků z programů prediktivní údržby v praxi jsou uváděny tyto informace: 

- „návratnost investice - 10 – ti násobná, 

- úspora nákladů na údržbu – 20 % - 25 %, 

- snížení poruchovosti – 70 % - 75 %, 

- snížení prostojů – 35 % - 45 %, 

- zvýšení výroby – 20 % - 25 %.“ [6, 11] 

Náročnost prediktivní údržby z hlediska kapitálu v její prvotní fázi je 

nezanedbatelná a neměli bychom na ni zapomínat. Značná množství zařízení sloužících 

k měření a diagnostice vyžadují velké množství financí nutných k jejich pořízení. Další 

složkou, na kterou je potřeba vynaložit počáteční finance je zaškolení a trénink pracovníků 

obsluhy jak nejlépe využít nástroje, analyzovat a vyhodnotit údaje získané měřením a jak 

je správně začlenit do programu prediktivní údržby. [8, 11] 

 

2.2 Technologie diagnostiky prediktivní údržby 

 

Diagnostické nástroje jsou často užívané v prediktivní údržbě, slouží k zjištění a detekci 

poškození, která mohou v budoucnu nastat a pomáhají tak snižovat náklady na zařízení 

v průběhu jejich užívání. Tyto nástroje přecházejí stálým rozvojem a dochází ke zlepšení a 

zpřesnění detekčních schopností. Vývoj diagnostiky přechází od zjišťování příčiny 

poruchy, přes obvyklé diagnostické pochůzkové kontroly, prohlídky či revize až 

k nepřetržitému automatickému monitorování stavu mechanismů a jejich nejpodstatnějších 

součástí. Díky cenové dostupnosti se staly tyto nástroje využívanými v prediktivní a 

preventivní údržbě. [3, 6] 

 Vzhledem k různým typům analyzovaných parametrů známe různé druhy 

diagnostiky. Závady, které se mohou v průběhu provozu mechanismů projevit, se k nám 
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mohou dostat prostřednictvím signálů. Těmito signály mohou být např. únik plynu či 

kapaliny, zvýšení teploty, vibrací, hluku a další. Neméně důležité signály, kterým by mněla 

obsluha zařízení věnovat pozornost mohou být zvýšené nároky na energie jako elektřina či 

palivo. 

 

2.2.1 Termodiagnostika   

Jedná se o proces, při kterém je využíváno infračervené záření, která vyzařují povrchy 

rozdílných těles umožňující vyobrazení vizuálních snímků. [3] 

Nejběžněji se používá bezdotykové, bezmontážní měření. Měření je prováděno 

během chodu sledovaného zařízení. Běžně je používáno měření pomocí termovize, 

snímané termokamerou zjišťující vyzařované záření tělesa a zobrazuje jeho povrchovou 

teplotu na vyobrazeném snímku. [6] 

 

2.2.2 Vibrodiagnostika 

Jde o bezdemontážní diagnostiku, která vyhodnocuje mechanické kmitání zjištěné během 

provozu zařízení. Některá zařízení a jejich součásti mohou rotovat a tím vytvářet vibrace s 

rozdílnou hladinou, které nelze snadno zpozorovat, ale můžeme je zjistit pomocí nástrojů a 

vyhodnotit pomocí software analýzy. [3, 6] 

Jedná se o nejvíce užívanou metodu k zjištění aktuálního stavu rotačních 

mechanismů. V předstihu dokáže zjistit problémy strojního zařízení, zjistit původ závady a 

včas informovat obsluhu. [6] 

 

2.2.3 Ultrazvuková analýza 

Ultrazvuk je akustické vlnění s frekvencí vyšší než 20 000 Hz, které nelze vnímat lidským 

sluchem. Ultrazvuk vydávají různá zařízení na základě pneumatických, hydraulických 

nebo rotujících systémech. Změna akustického rozhraní nám značí současný stav daného 

zařízení a tím určité vady a problémy, které v systému nastaly. [3] 

 

2.2.4 Analýza odběru proudu elektromotoru 

Odběr proudu je často užíván u zařízení poháněných elektrickým motorem ke zjištění 

problémů mechanismu a elektrické energie. Elektrický motor zatížený mechanismem se v 

zásadě projevuje stejně jako magnetický zesilovač. Tok proudu v kabelech je závislý na 
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změnách zátěže motoru a pomocí software je neustále zaznamenáván a vyhodnocován. 

Komparací změn v odběru elektrického proudu nás může včasně informovat o případném 

poškození zařízení. [3] 

 

2.2.5 Analýza trendu a výkonnosti  

Získáváním údajů opakovaným měřením, dostáváme informace o vývoji a tím můžeme 

sledovat výkonnost mechanismů. Nepravidelnost údajů získaných od obvykle získaných 

hodnot výkonu mohou naznačovat blížící se problém či poškození mechanismu. [3] 

 

2.2.6 Tribotechnická diagnostika 

Tato diagnostická metoda je bezdemontážním, zjišťuje informace o vlastnostech maziva. 

Zabývá se jak mazivy, tak zařízení za účelem promazávání a postupy zabývající se 

mazáním. Většinou se sleduje, zda je systém mazání mechanismů funkční, je v pořádku 

těsnění a sleduje se úroveň oleje. [6] 

Patří mezi nejstarší metodu diagnostiky. Je užívána u lubrikovaných zařízení, kde je 

nutné zjistit 3 nejdůležitější údaje potřebné k zajištění bezproblémového chodu. Nejdříve 

se zjišťují viskozita, protipěnové agenty, kyselost, protikorozní inhibitory, antioxidanty 

atd. Dále se ověřuje přítomnost cizích látek jako je voda, silikonové a další látky, čímž 

zjistíme, zda nebyla porušena těsnost systému. Jako poslední se zjišťuje výskyt pevných 

částic samotného zařízení, vzniklých v důsledku opotřebení. Rozborem těchto tří kritérií 

můžeme vyhodnotit opotřebení zařízení. [3] 

 

2.3 Údržba z časového hlediska 

 

Údržba a kontrola zařízení a objektu je rozdílná v souvislosti s rozsáhlosti organizace a 

druhem využívaných budov. Údržbu a její zajištění je potřeba během celého období 

životního cyklu, poněvadž náklady které vznikají během užívaní, jsou mnohonásobně vyšší 

než prvotní investice na pořízení objektu. 

Jednou z činností facility managera je všeobecná údržba, které se ovšem 

mnohokráte nevěnuje dostatečná pozornost nebo je ignorována. Facility manager by tuhle 

oblast rozhodně neměl přehlížet, v případě že má být udržena hodnota původní investice 

do objektu. Z hlediska udržitelnosti je nejpodstatnějším faktorem údržby její návrh. 
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Opakovanou údržbou a kontrolou předcházíme účinkům opotřebení. Náklady na údržbu 

v kterékoli firmě ovšem značně zvyšují náklady na provoz a vzhledem k nutnosti 

zmenšování výdajů tím vzniká následný tlak. Úsporou nákladů na údržbu a tím spojené 

zhoršení jakosti pod jistou minimální úroveň standartu je horší než realizace 

konkurenceschopných cenových nabídek. Např. majitel objektu, který se nestará a 

neudržuje, přichází o finance placením oprav a přichází tak o vlastní výnos z obchodu. 

Každé zařízení se od druhého může odlišovat stářím, komplikovanosti, vyhotovením a 

estetickým návrhem, což vyžaduje rozdílné potřeby na údržbu.  

Nezbytností je nejprve stanovit normy, podle kterých může být složen rozpočet. 

Dále je potřeba sestavit program preventivní údržby, který má zabezpečit dodržování 

norem. Nevhodným hlediskem, kterým je facility manager ovlivněn a musí se jím řídit je 

počet disponibilních prostředků. V určitých oblastech údržby facility manager uplatňuje 

vlastní subjektivní pohled, jindy musí sestavit údržbu z hlediska norem zdravotních a 

bezpečnostních. Jinačí přístup je také vyžadován u odsunutých prací, kde hrozí z důvodu 

úspor krátkodobého charakteru oproti pozdějším problémům dlouhodobého rázu. Některé 

druhy údržby je složité vymezit, kdy už je dosaženo určité míry znečištění. Podstatou je 

určení práce, která bude potřebná k udržení kvality zařízení a objektu. Souhrnný plán 

rozpočtu na údržbu bude vymezen dostupností kapitálu. Údržbu z hlediska času a využití 

můžeme rozdělit na: 

- operativní údržbu, 

- plánovanou údržbu, 

- periodické kontroly. [4, 13] 

 

2.3.1 Operativní údržba 

V případě údržby, pro kterou je potřeba bezodkladného zásahu nemá facility manager 

vhodný prostor k rozhodování. V libovolném čase mohou přicházet rozdílné potřeby 

z kteréhokoli místa objektu a je nezbytné provést náhlý zásah. Proto by měl facility 

manager nalézt východiska a to plánováním a vyhledáním zařízení, u kterých vzhledem k 

jejich povaze může nastat krizová situace a u takových zařízení zaopatřit dostupnost 

rezervních dílů včetně zásahu s týdenní pracovní dobou a to buď ze svých pracovních sil, 

nebo z externích zdrojů. Jedná se např. o elektrickou energii, plyn, kanalizační potrubí, 

vodovodní potrubí a další. [9] 
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2.3.2 Plánovaná údržba 

Plánovaná údržba zahrnuje všechny údržby, které mohou být určeny předem s dostačující 

časovou rezervou. Může být také doplňována údržbou preventivní, která může oddálit 

opotřebení budov včetně jejich technických zařízení. Preventivní údržba je prováděna 

v opakujících se intervalech či předdefinovaných kritérií. Snaží se snížit dopady 

případných poruch či degradací objektu a jejich zařízení. Cílem je zachovat funkčnost 

zařízení nebo zjistit její skryté závady. Při této údržbě dochází k obvyklé obnově nebo 

výměně zařízení a jeho součástí. Obvyklou formu představují plánované akce. [4] 

 

2.3.3 Periodická kontrola 

Jsou to veškeré práce, jíž se vykonávají v určitých časových etapách a to na předem 

definovaných místech. Je potřeba všem těmto údržbám věnovat dostatečnou pozornost, aby 

nedošlo až k dosažení takových mezí, kdy se již stanou nezvladatelnými. Způsob jak těmto 

problémům čelit je v identifikaci problémů zařízení ještě dříve, než dosáhnou kritického 

stavu. Periodické kontroly zahrnují pravidelné kontroly převážně specifických oblastí, 

které jsou porovnávány s předem vymezeným programem. Procesu periodických kontrol 

by měl pomoci facility manager, který by byl stále informován o stavu zařízení a mohl by 

efektivně využívat pracovní priority. Každý údržbový program facility managera by měl 

zahrnovat kontroly, které by zahrnovaly veškeré oblasti, které by byly prováděny 

v určitých časových periodách dané harmonogramem údržby v závislostech na stáří a typu 

zařízení. Soupis kontrol by umožňoval facility managerovi určit: 

- současné nebo nastávající problémy, 

- údržbové práce, ještě dříve než jsou nahlášena uživateli, 

- údržby, které bude nezbytně nutné provést v dalším časovém období, 

- seskupení pracovních sil potřebných pro tento záměr, 

- materiál potřebný k vykonání úlohy. [9] 

 

2.4 Cíle údržby 

 

Účelem údržby je předcházet výpadkům systému. Přínosy údržby mohou také být: 

- zachování přístrojů a zařízení v nezměněném stavu a prodloužit jejich 

projektovanou životnost, 

- vyšší bezpečnost při užívání, 
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- vylepšení připravenosti zařízení realizovat danou úlohu, 

- pokles počtu závad, 

- stabilizovaní provozních dějů, 

- určení výše financí na chod zařízení. [3] 

 

2.5 Systém procesů údržby 

 

Procesy údržby lze aplikovat na zařízení v průběhu celé doby provozu zařízení. Proces 

údržby je rozdělený do několika částí, které na sebe vzájemně navazují a podílejí se na 

úspěchu údržby. Každá část procesu má přesně vymezenou náplň práce, která je 

charakteristická v dané fázi údržby. 

Procesy údržby lze rozdělit do těchto částí: 

1) Koncepce a zabezpečení údržby, 

2) Zpracování údržby, 

3) Provedení údržby, 

4) Zhodnocení údržby, 

5) Zlepšování údržby. [3] 

 

2.5.1 Koncepce a zabezpečení údržby 

Účelem návrhu údržby je zajištění nutných zdrojů a shromažďování potřebných údajů. 

Mezi nejdůležitější složky procesu koncepce údržby patří: 

- určení opatření údržby, 

- stanovení údržbářských úloh, 

- rozbor údržbářských úloh. [10] 

 

2.5.2 Zpracování údržby 

Tato část procesu je charakteristická vyhotovením časového plánu připravovaných úloh, 

kde jako prvotní budou vykonány ty neodkladné a nejpodstatnějších, po ty nejméně 

naléhavé a důležité. Preparací údržby chceme zajistit efektivnější využívání zdrojů. 

Zpracování údržby v sobě zahrnuje: 

- stanovení pracovníků a jejich rozdělení, 
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- zajištění materiálů a rezervních dílů, 

- obstarání nutných nástrojů a zařízení, 

- zaškolení a výcvik pracovního týmu. [10] 

 

2.5.3 Provedení údržby 

Provedení údržby v sobě zahrnuje nejen samostatný úkon, kterým bývá demontáž, 

vyčištění, oprava, výměna, montáž a zkoušení zařízení a jejich součástí, ale také další 

činnosti jako jsou: 

- přichystání pracoviště, 

- zaznamenávání údajů a rozbory, 

- diagnostika a sledování parametrů, 

- zkoušení a kontrola, 

- zaznamenávání dat. 

Z hlediska bezpečnosti a environmentálních dopadů musíme zachovávat specifické 

postupy, mezi které můžeme zařadit likvidaci spotřebních materiálů a nebezpečných 

odpadů. Je potřeba zaznamenávat potřebná data získaná sledováním měření, diagnostikou, 

ale také prováděných úkolů a užitých zdrojů. 

 V případě údržby po poruše musí být zaznamenána příčina a důkaz poruchy, které 

nám pomohou určit místo, závažnost a typ poruchy. Musí být provedena potřebná obnova 

nebo výměna součástí. [10] 

 

2.5.4 Zhodnocení údržby 

Zhodnocení údržby se provádí po každé realizaci údržby nebo v pravidelných cyklech 

k zjištění výkonnosti, např. při hodnocení zařízení po určitou dobu. U údržby prováděné po 

poruše je potřeba závažné problémy zcela vyšetřit, abychom mohli učinit preventivní 

opatření do budoucna. U preventivní údržby má zkontrolování zajistit účinnost údržby, 

hodnocení údržbářských úloh, vhodnost zdrojů a provozní a bezpečností postupy. 

Po přezkoumání celé údržby jsou obvykle odhaleny opakující se poruchy 

způsobené převážně kvalitou materiálu a vykonaných prací. Zhodnocení údržby zahrnuje: 

- měření efektivity údržby, 

- analýza výsledků, 
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- vyhodnocení příčin poruch, 

- návrh ochranných opatření. [10] 

 

2.5.5 Zlepšování údržby 

Lze jím dosáhnout podporou managementu organizace za užití efektivních procesů. Zlepšit 

celkovou údržbu můžeme zdokonalením činností, jako jsou: 

- plánování údržby, 

- jednotlivé fáze údržby, 

- údržbářské postupy, 

- úpravou zařízení, 

- tréninkem a školením pracovníku údržby a provozu. [10] 

 

2.6 Příčiny poškození zařízení 

 

Zařízení jsou v průběhu své životnosti stále vystavovány negativním vlivům, které 

způsobují změnu jejich stavu, dochází k poklesu užitné hodnoty a ztrátám požadovaných 

vlastností jako např. funkceschopnosti. V důsledku těchto působení dochází k poruchám 

strojů. [7] 

Poruchy jsou způsobeny celou sérií různých účinků a dějů, mezi které můžeme 

zahrnout hlavně ty, které se vyskytují uvnitř strojů a jejichž následkem dochází k změně 

stavu strojních součástí. Poškození jednotlivých strojních dílů bývají prvotním původem 

poruchy strojů a zařízení. [6] 

Povrchy jednotlivých dílů na sebe vzájemně navazují a ovlivňují se působením 

tepelným, chemickým, elektrickým a také mechanickými silami. Jednotlivé díly jsou také 

ovlivňovány působením sil a rázů v důsledku provozního zatížení, změn vnitřního napětí, 

působením okolí, maziva, špíny a dalších látek, které se vyskytují na jejich povrchu. Při 

poškození se mění skladba, rozměry a vzájemná kompatibilnost jednotlivých prvků. 

V případě vzniku poškození, v důsledku kterého dojde ke ztrátě užitných vlastností, 

hovoříme o výpadku některé části nebo důsledkem toho i celého stroje. Pokud poškození 

vede k ztrátám užitných vlastností, které ovšem nejsou potřebné k správné 

funkceschopnosti stroje, pak se jedná o chybu.  
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Forma, kterou se poškození (viz Obr. 2) na zařízení projevují, rozdělujeme mezi 

opotřebením, přetížením a ostatním poškozením, kterými můžou být požár, škůdci a další. 

Opotřebení patří mezi nejvýznamnější druh poškození, kterému ani při běžném provozu 

nelze zabránit. Mezi opotřebení můžeme zahrnout například mechanické opotřebení, 

korozi, únavu materiálu, jeho stárnutí, otlačení, trhliny a lomy. Příčinou přetížení bývá 

špatné provozování stroje nebo také nadměrné opotřebení, což způsobuje dřívější 

opotřebení či závadu na stroji. [6, 7] 

 

 

Obr. 2 Škodlivé vlivy působící na stroje a jejich prvky [2] 

 

2.7 Údržba zařízení jako součást FM 

 

Činnost technického facility managementu je využívaná v problematice provozu a údržby 

technických systémů a zařízení budov. Jedná se např. o strojní zařízení užívané převážně 

ve výrobních průmyslových podnicích. Služby facility managementu využívá mnoho 

organizací, kterým přispívá ke komplexnímu plánování a provozování poskytovaných 

hlavních i vedlejších podpůrných činností. 

Úkolem facility managementu v technické údržbě je zajištění: 

- celkové provozuschopnosti objektu, 

- plánované údržby, 

- kontrolních prohlídek a revizí, 

- technické administrativy, 
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- havarijního týmu a dalších služeb. 

K hlavním činnostem organizace patří provozní údržba strojního zařízení. Údržba 

zaměřená na strojní zařízení má přímý vliv na zvyšování celkové výkonnosti podniku, a 

proto by jí měla být věnována značná pozornost. Prostředky (viz Obr. 3) používané pro 

tento účel jsou monitoring, sběr dat, analýza, vyšetření a realizace nutných opatření. 

Využíváním výsledků a vhodným a včasným zásahem, můžeme docílit opatření sloužícímu 

k zvýšení výkonnosti, zefektivnění práce a zlepšení údržby strojního zařízení ve výrobních 

i nevýrobních podnicích. [10] 

 

 

Obr. 3 Proces neustálého zlepšování [10] 

 

2.8 Vývoj nákladů na údržbu zařízení 

 

Vývoj nákladů na údržbu během provozu strojního zařízení (viz Obr. 4) můžeme rozdělit 

do třech charakteristických období, kterými jsou záběhová fáze, normální provoz a fáze 

poškození. Záběhová fáze je obdobím časných poruch, zahrnující odstranění vad a 

nedodělků a odstranění skrytých vad v rámci garančních oprav. Dalším fázi představuje 

normální provoz, který je obdobím s konstantní intenzitou poruch. Na něj navazuje fáze 

poškození či období končící životnosti jednotlivých částí vlivem mechanického poškození, 

koroze, únavou, stárnutím materiálu, přetížením nebo jiným druhem poškození.  
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Doba provozování značí živostnost jednotlivé součásti stroje. Z hlediska účelu je 

vhodné ji uvádět jako kalendářní dobu vymezenou od zahájení provozu až do jejího 

mezního stavu. Nazývá se jako období používání. Přesná metoda k určení indikátorů 

životnosti strojních součástí neexistuje, a proto se spoléhá na úroveň odborných odhadů, 

vyplývajících z inspekčních prohlídek dozoru jednotlivých součástí zařízení. 

 

 

Obr. 4 Vývoj nákladů na údržbu během doby provozu stroje [1] 

 

Náklady na údržbu z velké části ovlivňuje zvolený druh údržby. V případě 

dlouhých intervalů údržby hrozí nebezpečí, že poruchy na zařízení budou rozpoznány příliš 

pozdě a následná náhrada sebou přinese značné finanční náklady na opravy. Naopak 

v případě krátkých intervalů nebo údržby prováděné podle pevného časového 

harmonogramu jsou jednotlivé strojní části vyměňovány příliš brzo, kdy ještě jsou schopny 

plnit svou funkci. Nejekonomičtější je údržbářské zásahy provádět právě v optimální době, 

právě na začátku vznikajícího poškození a to užitím měření pomocí vhodného 

diagnostického zařízení nebo kontinuálním sledováním stavu stroje za provozu. Do plánu 

údržby je tedy potřeba zohlednit diagnostické, údržbové a opravárenské metody, které nám 

pomohou systém údržby zdokonalit a tím zaručit neporušený a provozuschopný stav 

strojního zařízení. [7, 10] 
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3 Aplikace prediktivní údržby na průmyslový objekt 

 

3.1 Profil společnosti 

 

3.1.1 Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

Firma Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem 

automobilů značky Hyundai. Výrobní areál firmy Hyundai se nachází v průmyslové zóně 

Nošovice. Provoz ve výrobním areálu je členěn do několika výrobních stavebních objektů, 

mezi které patří lisovna, svařovna, dvě montážní haly a převodovkárny, lakovna a VPC 

(viz Příloha 1). Kompresorová stanice v Energo centru zajišťuje výrobu tlakového vzduchu 

pro všechny ostatní provozy, bez kterých by nebyla možnost provozu, proto je považována 

jako srdce závodu zajišťující chod technologií pro výrobu automobilů. Je potřeba udržovat 

zařízení v zcela provozuschopném stavu a zamezit jakýmkoli výpadkům. Chod zařízení 

proto Hyundai zajišťuje pomocí outsourcingu. 

 

Obr. 5 Logo Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. [17] 

 

3.1.2 AB Facility a.s. 

AB Facility patří mezi nejvýznamnější poskytovatele integrovaných služeb facility 

managementu v České republice. Poskytované služby jsou rozděleny do 6 divizí. 

Společnost je součástí koncernu ABB. Jedná se o nadnárodní společnost působící také 

v zemích Slovenska a Polska. V České republice za rok 2013 jejich obrat přesáhl 1,557 

mld. Kč. [14] 

 

 

Obr. 6 Logo AB Facility a.s. [14] 
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Firma AB Facility a.s., zabezpečuje pro Hyundai správu a provoz zařízení 

kompresové stanice v objektu Energo centra SO 810. Pracoviště kompresorovny je 

v areálu HMMC bez stálé obsluhy. Provoz je řízen automaticky, je hlídán a kontrolován 

obsluhou provozovatele. Zařízení pracuje v neustálém provozu 24 hodin denně. V případě 

poruchy je sledováno v řídícím místnosti pracovníkem obsluhy, kde jsou hlášeny veškeré 

chyby a kontroluje se jejich stav. 

Zabezpečení nulové poruchovosti a stálého provozu strojního zařízení kompresové 

stanice a tím i výroby je zajištěno nepřetržitým sledováním stavu stroje za provozu. Jeho 

monitoringem, periodickými kontrolami, sběrem dat, analýzou zjištěných měření a jejich 

následným vyhodnocením a případným vylepšením. Tímto se snaží provozovatel zamezit 

kritickým a havarijním situacím, která by mohla nastat. Obsluha zajišťuje běžné opravy, 

provozní a preventivní údržbu strojního zařízení. O obsluhu zařízení kompresové stanice se 

stará údržbářský tým 5 lidí. V případě plánovaných oprav jednotlivých součástí nebo 

v případě havarijní opravy strojních součástí zařízení jsou opravy řešeny dodavatelským 

způsobem. Dodavatel zajistí specializovanou firmu, která opravy té části zařízení zajišťuje. 

Veškeré požadavky obsluhy jsou odesílány pracovníky AB Facility do systému 

EFA (viz Obr. 7), díky němuž dochází také ke komunikaci s vedením firmy a schvalování 

jednotlivých požadavků na zdroje. V provozu slouží provozovateli kompresové stanice 

v objektu Energo centra k evidenci a plánování školení zaměstnanců, opravami a 

její historií, objednávání materiálů na údržbu a služeb dodavatele, k plánování údržby - 

prohlídek, revizí, kalibrací, zkoušek a dalším činnostem. 

 

 

Obr. 7 Systém EFA pro správu budov [16] 
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3.2 Charakteristika objektu kompresové stanice 

 

Kompresorová stanice slouží k výrobě tlakového vzduchu, nachází se v areálu HMMC 

v prostoru Energo centra SO 810 (viz Příloha 1). 

V kompresorovně se nachází osm turbokompresorů vyrábějící stlačený vzduch, 

který je dále využíván v ostatních objektech výrobního závodu. Dále dva šroubové 

kompresory, které slouží jako záložní v případě výpadků některého z turbokompresorů 

nebo v případě nečekaného provozu. Na kompresory jsou napojena oběhová čerpadla k 

zajištění jejich chlazení chladicí kapalinou. Na turbokompresory jsou napojeny sušičky 

vzduchu, v kterých dochází k změně parametrů stlačeného vzduchu. Čtyřmi chladicími 

věžemi je zajištěno chlazení.  

Součástí jsou také tři dávkovací stanice chemikálií sloužící k úpravě chladící vody a 

sprchovacího okruhu. Do potrubního systému jsou zabudována dávkovací čerpadla, 

ponorná čerpadla, tlakové zařízení pro dopravu chladící směsi a také zařízení k dávkování 

chemikálií.  

Příslušenství kompresové stanice tvoří také stropní odtahové ventilátory, plynové 

vytápění Sahara a fasádní žaluzie (foto viz Příloha 8). 

 

3.3 Technický popis zařízení 

 

Technologický proces tvoří vodou chlazené bezmazné turbokompresory, které jsou 

vybaveny řídícími, regulačními a kontrolními systémy a zabezpečují tak bezpečný a 

hospodárný provoz. Každý z turbokompresorů má svoje vlastní čerpadlo. Bezmazné 

šroubové kompresory slouží jako záložní v případě výpadku turbokompresorů a také při 

natlakování turbokompresorů při jejich počátečním rozběhu. Šroubové kompresory jsou 

také vybaveny uzavíracími armaturami a příslušenstvím. 

Stlačený vzduch je dopravován do absorpčních sušiček, které jsou vybaveny filtry 

včetně diferenčních tlakoměrů pro dohled nad zanesenými vložkami. Chlazení systému 

kompresorů zajišťují chladící věže spolu s čerpadly pro chlazení a dávkování. Chladicí 

kapalinou je glykolová směs s 40 % glykolu. Chladící věže jsou umístěny ve venkovním 
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prostoru hned vedle objektu kompresorovny a jedna z nich je určena jako záložní v případě 

výpadku. 

V systému je také zařízení na dávkování chemikálií - biocidu a inhibitoru, 

sloužících k úpravě chladící vody. Dále zařízení na namíchávání, napouštění a doplňování 

kapaliny do systému. Příslušenství tvoří rozdělovače tlakového vzduchu, průtokoměry a 

další armatury. 

Potrubní systém v kompresorovně je z nerezového materiálu a do ostatních objektů 

vede stlačený vzduch v pozinkovaném potrubí. Potrubní systém je vybaven zařízením na 

měření tlaku a teploty pro možnost kontroly správného fungování systému. Propojení 

potrubí je navrženo tak, že v případě výpadku kteréhokoli turbokompresoru či sušičky 

pracuje systém na plný výkon. Pro případ odvzdušnění, případně odvodnění je navržený 

minimální spád potrubí.  

 

Tab. 1 Seznam zařízení [Autor] 

Druh zařízení       Typ zařízení Počet [ks] 

Uzavřená chladící věz s axiálním ventilátorem Baltimore FXV 562-M 4 

Bezmazný turbokompresor Samsung TMB 800 8 

Bezmazný šroubový kompresor cz 1503-205B 2 

Absorbční sušička vzduchu Handry BHP-12000 5 

Chladič vzduchu     

Filtr     

Ohřívač     

Čerpadlo chladící vody KSB-ETALINE GN-080-160 8 

Čerpadlo chladící vody KSB-ETALINE GN-032-200 2 

Čerpadlo ponorné na odvod kondenzátu KSB-Amarex NF 50-220 2 

Čerpadlo na přečerpání glykolu KSB Rio 25-70E 1 

Čerpadlo na dávkování chemikálií ProMinent Gama/L 3 

Zařízení k přepravě glykolové směsi Reflex ReGLYK 2005 1 

Expanzní automat dvojčerpadlový Reflex Variomat 2-2/35/100 1 

 

Základní zařízení tvořící technologický proces kompresorovny je uvedeno v Tab. 1. 

Mezi další zařízení, která jsou součástí technologického procesu kompresní stanice patří - 

sběrná nádrž na glykolovou směs (foto viz Příloha 6), dvě nádrže na inhibitor a jedna na 

biocid (foto viz Příloha 7), ruční regulační ventil, dvoucestný ventil s elektrickým 

pohonem, uzavírací a zpětné klapky, kulové kohouty, filtry, teploměry a teplotní snímače, 

manometry, gumové kompenzátory, průtokoměry a odlučovače vlhkosti. [20] 
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3.3.1 Bezmazné turbokompresory TMB 800  

Turbo-master (foto viz Příloha 2) je odstředivý, vícestupňový, vzduchový kompresor 

s integrálním převodem a je poháněn elektrickým motorem. Jednotlivé stupně komprese se 

skládají z oběžného kola, difuzoru, pláště a krytu. Na elektromotor je připojeno hnací kolo, 

které pohání vysokorychlostní pastorkové hřídele, na kterých jsou napojena oběžná kola. 

Hřídele jsou osově a radiálně uložené na ložiskách. Oběžná kola jsou od ložisek oddělena 

olejovým a vzduchovým těsněním. Mezi jednotlivými stupni komprese jsou umístěny 

mezistupňové chladiče, z nichž každý má ventil pro odvod kondenzátu. 

Odstředivým kompresorem dochází k transformaci z energie rychlostní na 

tlakovou. Oběžné kolo si nasává axiální vzduch přes kanály, pomocí nichž a vrcholu 

oběžného kola ho radiálně zrychluje. Vzduch je následně zbrzděn rovnoměrně se 

zvětšujícím průřezem pláště a difuzoru a je chlazen. Proces se následně opakuje v dalším 

stupňi komprese. Jednotlivé stupně komprese jsou potřeba k dosažení požadovaného 

počátečního tlaku. 

Celý turbokompresor se skládá z těchto částí (viz Příloha 9): motoru, převodovkové 

skříně, přívodu a vývodu vzduchu, mezichladiče, olejové nádrže, olejového filtru, chladiče 

oleje, hlavní spojky, ovládacího panel. Technické parametry bezmazných turbokompresorů 

TMB 800 viz Příloha 12 a 13. [20] 

 

3.3.2 Bezmazné šroubové kompresory 

Kompresor je rotační, dvoustupňový a vodou chlazený. Šroubový kompresor (foto viz 

Příloha 2) obsahuje: hlavního motoru, dvoustupňovou šroubovici, mezichladič, 

dochlazovač, olejový chladič, separátor vlhkosti u obou stupňů, sací filtr a regulátor, 

ovládací panel a ventilátor chlazení. Schéma viz Příloha 10. Je umístěný na pevném rámu 

s protihlukovými kryty, které je možno sundat a zpřístupnit tak veškeré servisní místa. 

Elektrický motor pohání dvoustupňovou šroubovici přes pružnou spojku a převodovku, 

v něm hnací šroub ovládá ozubená kola. Ovládání kompresoru je zajištěno pomocí 

ovládacího panelu, který přijímá informace z čidel a senzorů a tím neustále monitoruje 

funkce mechanických, pneumatických a elektrických částí.  

Rotační šroubovice zajišťují stlačení vzduchu. Každá šroubovice má pár helikálních 

šroubových rotorů, které jsou hnány ozubeným převodem hlavního kola a pastorků. Průnik 

vzduchu a oleje mezi kompresním a olejovým prostorem je zajištěn pomocí těsnění mezi 
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rotory a ložisky. Vzduch je neustále stlačován otáčením rotorů a je vháněn do z výfuku 

kompresní komory prvního stupně, kde vstupuje do komory druhého stupně a celý proces 

se opakuje, až je dosaženo požadovaného výstupního tlaku. Technické parametry 

bezmazných šroubových kompresorů viz Příloha 14. [20] 

 

3.3.3 Absorpční sušičky vzduchu BHP-12000 

Jedná se o elektrickou sušičku (foto viz Příloha 3), jejíž nejdůležitější složky tvoří dvě 

absorpční nádoby, dvojsměrné ventily, zpětné klapy, elektrický ohřívač, ventilátor, 

předfiltr a prachový filtr. Jednotlivé složky jsou znázorněny v schématu (viz Příloha 11). 

Sušička má tepelnou rekuperaci, která nastává při prouděním ohřátého vzduchu přes 

vysoušecí lůžko. Ohřívání regeneračního vzduchu je zabezpečeno termostaticky 

ovládaným ohřívačem a větrání pomocí ventilátoru, který přemisťuje ohřátý vzduch ze 

sušičky.  

Při absorpci vzduch prochází přes dvojsměrné ventily a vysoušecí lůžko, kde dojde 

k pohlcení vodní páry. Čistý vzduch následně prochází prachovým filtrem do nádoby. 

Absorbentem je aktivní hliník F-200, který se užívá při teplotě 200 °C. Vždy když je jedna 

sušička v provozu, druhá je mimo provoz a rekuperuje pomocí venkovního vzduchu. 

Soustava probíhá v 4 hodinovém režimu absorpce a rekuperace. [20] 

 

3.3.4 Uzavřené chladící věže FXV 562-M 

Chladící věže (foto viz Příloha 4) zajišťují chlazení turbokompresorů uvnitř objektu 

kompresorovny. Zařízení se skládá z: řemenů a řemenic, ložisek, motorů a ventilátorů, 

žaluzií, systémů rozdělování vody, tlumiče vzduchu, chladící kondenzační spirály, 

čerpadla, sestavy krytí odsávání a dalších menších součástí. 

Jedna chladící věž zabezpečuje dodávku chlazení pro 3 turbokompresory. Chladící 

věže pracují v závislosti na počtu spuštěných turbokompresorů. Jedna věž je náhradní, 

slouží pro případ nečekaného provozu nebo výpadku některé z tří věží. Spínání věží je 

prováděno na základě odpracovaných hodin s cílem dosáhnout stejnoměrného opotřebení 

všech věží.  

Každá věž reguluje svůj výkon na základě požadované teploty výstupní vody 

z chladících věží pomocí třech jednorychlostních ventilátorů a čerpadla sprchovacího 

okruhu, která jsou zapínána a vypínána.  
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V zimě v případě venkovní teploty pod bodem mrazu bude z věže unikat voda o 

nižší teplotě, než byla navržena. To může způsobovat vznik ledu na zařízení, a proto se 

obsluha zařízení musí snažit o co možná nejvyšší teplotu vody zařízení na výstupu, tak 

teplotu vody rozstřikované. Jako chladící médium je používána nemrznoucí glykolová 

směs. [20] 

 

3.3.5 Dvojčerpadlový expanzní automat Variomat 2-2/35/100 

Jedná se o expanzní automat (foto viz Příloha 5), který se skládá z jedné řídící jednotky a 

jedné nádoby. Čerpadla slouží pro udržování potřebného tlaku, odplyňování a doplňování. 

Na zařízeních řídící jednotky a nádobách nesmí být prováděny žádné změny, které mohou 

deformovat plášť. [20] 

 

3.3.6 Tlakové expanzní nádoby 

Jedná se o tlakové membránové expanzní nádoby s plynovým prostorem (foto viz Příloha 

5). Prostor plynu a vody jsou vzájemně odděleny přes membránu. Tlak plynu nesmí 

překročit hodnotu dovoleného pracovního přetlaku. Pro plnění nádoby plynem se 

doporučuje používat inertní plyn, např. dusík. V případě plnění tlakovým vzduchem není 

zajištěna správná funkce membránové nádoby. 

Jako materiál nádoby je použita ocel. Plášť nádoby je z vnější strany pokryt 

plastovým nástřikem a zevnitř není nádoba jakkoli upravována. Nádoby musí být použity 

s netoxickou vodou a v uzavřených topných nebo chladících soustavách. Na zařízení nesmí 

být prováděny žádné práce, které mohou deformovat plášť. [20] 

 

3.3.7 Zařízení na přípravu glykolových směsí 

Zařízení je užíváno k přípravě chladící směsi chladící soustavy (foto viz Příloha 6). Jako 

chladící médium je použita glykolová směs. Stanice se skládá z 800 l beztlakové nádrže s 

čerpadly napájeny 3x400 V, které umožňují pracovní tlak 5,5 bar při 2 m
3
/hod. Čerpaná 

směs, nemá překročit více jak 40 % objemu glykolu. Dále řídící rozvaděč, elektrické a 

hydraulické propojení. 

Stanice nepotřebuje žádnou údržbu, je pouze doporučené provádět jednou za rok 

revizi autorizovaným servisem. Čerpadla jsou bezúdržbová, v horizontálním provedení a 

vydávají nízkou hladinu hluku. Jsou vhodná k použití směsi glykol - voda a to v poměru až 
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40% glykolu a 60% vody. V hydraulické části je mechanická záslepka z nerezového 

materiálu. Na vstupu a výstupu čerpadla jsou umístěny uzavírací armatury a na výstupu 

ještě zpětná klapka. 

Primární funkcí tohoto zařízení, které slouží k přípravě glykolové směsi je: 

- míchání směsi glykol – voda, 

- plnění systému směsí glykol – voda, 

- automatické doplňování přídavné nádrže expanzního automatu chladící soustavy, 

- pro rozdělení topné soustavy a zdroje vody v místech s příliš nízkým tlakem, kde 

není možno použít automatické doplňování přídavné nádrže expanzního automatu 

chladící soustavy. [20] 

 

3.3.8 Čerpadla 

Celý technologický proces kompresové stanice vyžaduje několik různých druhů čerpadel. 

Každý systém vyžaduje jiný typ čerpadel. Jsou využívána oběhová čerpadla chladicího 

systému kapaliny, čerpadla k odvádění kondenzátu a taky čerpadla sloužící k dávkování 

kapaliny. 

 Oběhová čerpadla na čerpání kapalin Etaline 

Jedná se o procesní jednostupňové, nesamonasávací oběhová čerpadla (foto viz Příloha 5), 

která jsou užívána na čerpání kapalin. Tyto čerpadla nejsou vůči materiálům mechanicky či 

chemicky agresivní. V celém systému je namontováno dohromady 10 ks čerpadel Etaline. 

Slouží k přepravě chladící směsí pro jednotlivé okruhy systému chlazení. Motor 

čerpadel Etaline je mokroběžný a přepínán otáčkami. Tudíž dochází k obtékání chladicí 

kapalina veškerými rotujícími částmi čerpadla. [20] 

 Ponorná čerpadla Amarex 

Ponorná čerpadla Amarex (foto viz Příloha 6) jsou zaplavitelná, nesamonasávací a slouží 

k odvádění kondenzátu. Jsou přizpůsobená druhu využití různými tvary oběžných kol. 

Běžně jsou čerpadla plně ponořená ve vodě, ale mohou být krátkodobě používaná taktéž 

vynořená až po dosažení minimální hladiny, která je stanovena výrobcem KSB. Celkově 

jsou použita dvě čerpadla namontována v systému. [20] 
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 Dávkovací membránová čerpadla Gama/L 

Gama/L jsou membránová dávkovací čerpadla, která jsou řízena mikroprocesorem, 

poháněná solenoidem. Čerpadla slouží k dávkování chemikálií. Mezi jejich základní 

funkční vlastnosti patří: 

- velký prosvětlený displej, 

- zdvihová frekvence je plynule stavitelná a její aktuální hodnota je zobrazena na 

displeji, 

- nastavení zdvihové frekvence je digitalizováno, je absolutně přesné a je prováděno 

pomocí displeje, 

- dopravní množství lze zobrazovat v l/hod nebo v gal/hod, popřípadě 

prostřednictvím vykonaných zdvihů/min, 

- nastavení hodnoty jmenovitého protitlaku, 

- dvě čerpadla, která lze řídit každé různým způsobem prostřednictvím stejného 

signálu. [20] 

 

3.3.9 Odlučovač kondenzátu Bekomat 12 CO 

Zařízení je připevněno k rozvodu potrubí. Kondenzát proudí od přívodního potrubí a je 

shromažďován ve skříni. Systém pracuje na kapacitním naplnění, v případě naplnění 

nádrže dojde k odeslání signálu elektronickému zařízení. U jednotlivých zařízení Bekomat 

musí být následně obsluhou aktivován ruční ventil, aby bylo možno otevřít membránu a 

vypustit kondenzát do odpadního potrubí. 

V případě, kdy dojde k zjištění chyby ventilu, je automaticky aktivován režim 

alarmu. Cyklus pokračuje tak dlouho, dokud není příčina chyby odstraněna obsluhou 

zařízení. Obsluha zařízení řeší problém odlučovače kondenzátu pomocí návodu od 

výrobce, který je umístěn na pracovišti obsluhy. [20] 

 

3.4 Plán prediktivní údržby 

 

3.4.1 Výběr diagnostických částí strojního zařízení 

Měření jsou prováděna pouze v kritických místech kompresové stanice. Není účelné 

provádět prediktivní měření na každé součástí strojního zařízení. Jak již bylo zmíněno, 

diagnostické nástroje nejsou levná záležitost. Na určité části stroje je zbytečné vynakládat 
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tyto finance, jelikož se nevyplatí. Většina běžné údržby je prováděna preventivně 

pracovníky obsluhy na základě časového harmonogramu. 

 Právě proto jsou prováděny pouze některé druhy prediktivních metod, jenom na 

určitých částech, tzv. krizových (rizikových) místech strojního zařízení z hlediska 

životnosti a spolehlivosti.  

Vybrané části stroje a druh používaného a navrhnutého prediktivního měření: 

- Termodiagnostika – měření vyzařované teploty termokamerou na rozvaděčích 

sušičů D1 – D5 a meření na motorech oběhových čerpadel, 

- Vibradiagnostika - měření vibrací motorů oběhových čerpadel,  

- Měření izolačního stavu – měření motorů oběhových čerpadel speciálním měřícím 

přístrojem, 

- Měření elektrické vodivosti skrápěcí vody pomocí konduktoměrů. 

V případě turbokompresoru, šroubových kompresorů, sušiček vzduchu, tlakových 

nádoby Variomatu a reglyku a chladícího zařízení jsou prováděny specializovanou servisní 

organizací dodavatelským způsobem na základě analýzy trendu hodnot teploty, tlaku a 

vibrací sledovaných nepřetržitě obsluhou strojního zařízení. 

 Termodiagnostické měření rozvaděče sušičů jsou vyobrazeny v následující 

kapitole. 

 

3.4.2 Termodiagnostické měření rozvaděče sušičky vzduchu 

Termodiagnostika (viz kapitola 2.2.1) je použita pro měření elektrického rozvaděče, kde 

může nastat problém se zvýšenou teplotou, což je způsobeno přehříváním jednotlivých 

kontaktů a součástek v celém okruhu. Měření (ukázka viz Obr. 8) jsou prováděna obsluhou 

údržby provozovatele AB Facility a výsledky z měření jsou vyhodnoceny pomocí 

speciálního software, který je dodáván od výrobce zároveň s termokamerou. 
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Obr. 8 Měření rozvaděče sušičky termokamerou [19] 

 

 Měřicí přístroj 

Měření bylo prováděno za provozu sušičky vzduchu a jako použitý přístroj k měření, 

byla využita profesionální termovizní kamera IC080LV (viz Obr. 9), která je majetkem 

vlastníka a slouží k provádění jednotlivých měření na kompresové stanici podle daného 

plánu. Pro správné zjištění teploty povrchu se na začátku měření nastavují podmínky. 

Zadávají se vlastnosti okolního prostředí jako teploty, vlhkost a vzdálenost kamery od 

měřeného zařízení a vlastnosti měřeného zařízení (např. emisivita, teplota). 

 

 

Obr. 9 Termozní kamera IC080LV [19] 

 

 Diagnostika elektrického rozvaděče 

Měřením na elektrickém zařízení byly vyhodnoceny ty místa, která vykazovala větší 

teplotu, než je normální. To je způsobeno protékajícím elektrickým proudem vodiči, který 

je zahřívá, a problémy se většinou objevují v místech součástí s nedokonalým spojením 

vodičů. Teplota spojů, které jsou v pořádku, by tedy neměla být vyšší než teplota 

připojeného vodiče. Ovšem nejdůležitějším faktorem při vyhodnocení prediktivního 

měření je rozdíl hodnot teploty v okolí výskytu zvýšené teploty a tím i zjištění závažnosti 

výskytu poruchy. 
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Opakujícím se diagnostickým měřením pomocí termovize, neustálým pozorováním 

a vyhodnocením trendu na základě archivních hodnot lze určit kvalitu spojů, součástek a 

stanovit tak datum provedení vlastní údržby a předcházet tak výpadku celého zařízení a 

následně i provozu. 

 

 Termovizní kontrola rozvaděčů D1 - D5 

Provedení termovize rozvaděče sušiče D1. Z Obr. 10 je patrno rozložení teplotních polí a 

nejvyšší teplota kabelu 48,1 °C, která vzhledem k okolí kabelu je ještě v pořádku a nebyla 

překročena povrchová teplota 50 °C. Aktuálním měřením byly požadované tolerance 

měření slněny a nebyly nalezeny zvýšené teploty na rozvaděči sušiče D1. 

 

Obr. 10 Snímky termovizního měření rozvaděče sušiče D1 - vyhovující stav [19] 

 

Provedení termovize rozvaděče sušiče D2, D3 a D5 probehly v pořádku (viz Obr. 

11,12 a 13). Rozložení teplot jednotlivých polí je znázorněno na výsledcích z měření. 

Výsledné hodnoty se pohybují v optimální úrovňi, ikdyž v některých případech lze 

zpozorovat o něco vyšší teploty než v okolí, ale zařízení je zcela v pořádku a může nadále 

pracovat, aniž by bylo nutné provést údržbu, která může ještě počkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Snímky termovizního měření rozvaděče sušiče D2 - vyhovující stav [19] 
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Obr. 12 Snímky termovizního měření rozvaděče sušiče D3 - vyhovující stav [19] 

Obr. 13 Snímky termovizního měření rozvaděče sušiče D5 - vyhovující stav [19] 

 

Provedení termovize rozvaděče sušiče D4. Byla zjištěna zvýšená teplota 55,4 °C na 

rozvaděči sušiče na místě oka kabele (viz Obr. 14). Tato hodnota se výrazně liší od hodnot 

teploty okolo oka kabelu, a proto je potřeba neodkladného zásahu údržby. 

 

Obr. 14 Snímky termovizního měření rozvaděče sušiče D4 - nevyhovující stav [19] 

 

Výsledkem měření byla zjištěna závada na rozvaděči sušiče D4 a byla naplánována 

následná oprava zařízení (viz Obr. 15). Na zařízeních ostatních sušičů nebyla momentálně 
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zjištěna zvýšena teplota, ovšem v některých místech u sušiče D1 byla zaznamenána o něco 

vyšší teplota, a proto bych tento stav nadále sledoval v navržených intervalech dle 

harmonogramu prediktivního měření. 

Obr. 15 Snímky termovizního měření rozvaděče sušiče D4 - provedená oprava [19] 

 

3.4.3 Shrnutí a návrh prediktivního měření 

 Termodiagnostika rozvaděče absorbční sušičky vzduchu 

Vzhledem k vedení správného a přesného vývoje trendu teplot je důležité a naprosto 

nezbytné, aby byla uváděna nastavená hodnota emisivity, která hraje velmi významnou 

úlohu při měření pomocí termovize. V případě měření, kdy by byla hodnota nastavena 

rozdílně, by vedení trendu bylo neúčelné, jelikož by mohlo dojít ke zkreslení výsledků i o 

několik stupňů. 

Měření elektrického rozvaděče termokamerou je ideálním způsobem prediktivního 

měření tohoto zařízení. Na základě proběhlého měření byl zjištěný problém s rozvaděčem 

sušičky D4 a u další sušičky vyšší teplota než je obvyklá. Spoje nebo vodiče s vyšší 

teplotou by měly být sledovány a měl by být pozorován jejich rostoucí trend na základě 

předešlých proběhlých měření. Měření touto metodou jsou prováděna 2 měsíčních cyklech. 

Vzhledem k výsledkům bych doporučil pro příště provést ještě jedno měření za měsíc na 

sušiči rozvaděče D1 vzhledem k předešlým výsledkům.   

 Termodiagnostika motorů oběhových čerpadel 

Do programu prediktivní údržby bych také začlenil provádění prediktivních měření 

termokamerou u všech deseti elektrických motorů oběhových čerpadel kompresové 

stanice, které jsou její důležitou součástí, jelikož zabezpečují oběh chladicí kapaliny 

zajišťující chlazení hlavních částí kompresorovny a to turbokompresorů a šroubových 

kompresorů vyrábějících stlačený vzduch. Zejména kvůli možnému reálnému přehřívání a 
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to jak samotného čerpadla, tak jejího vlastního napájení. Tyto zařízení jsou nákladná na 

pořízení i případnou opravu či výměnu. Termovizní měření bych zpočátku zvolil dvakrát 

v půlročních periodách a v případě nezhoršujícího stavu by se měření vyhodnotilo a 

perioda opakování by se mohla prodloužit až na jedenkráte ročně. 

 Vibradiagnostika motorů oběhových čerpadel 

Vibrační diagnostiku je vhodné použít pro klasické strojní zařízení, jako jsou právě 

čerpadla, kde jednotlivé součásti stroje se otáčejí a navzájem se vůči sobě pohybují. 

Vibrace by proto měli být sledovány pravidelně, abychom mohli určit příčinu změny stavu 

a efektivně stanovit směr vývinu měřených údajů a následně určit potřebný čas 

operativního zásahu. Proto doporučuju sledovat trend vývoje vibrací v krátkých periodách 

jednou měsíčně. V případě zhoršení stavu některého z motorů bych u toho motoru zkrátil 

měření vibrací a měření bych navrhl provést jedenkrát za dva týdny. Pokud by došlo 

k překročení maximalně možných hodnot, byla by nutná plánovaná oprava údržbou AB 

Facility nebo odbornou firmou. Naměřené hodnoty vibrací by mohli do budoucna přispět 

k lehčímu vyhodnocení stavu motoru. 

 Měření izolačního stavu motorů oběhových čerpadel 

Tato diagnostická metoda je využívána k měření funkčních vlastností. Bylo by možno 

použít také metodu k měření unikajícího proudu. Ovšem tato metoda se realizuje na 

odstaveném stroji. Měření v tomto případě není závislé na způsobu napájení.  

Měření funkčního stavu je důležité, nemohou sice určit poruchu s předstihem, ale mohou 

zjistit vážnou poruchu izolačního stavu. Tyto kontroly jsou prováděny v ročních periodách. 

 Konduktometrie - měření elektrické vodivosti skrápěcí vody 

Měření je prováděno pomocí konduktometru (viz Příloha 4). V důsledku měnící se teploty 

dochází ke změně vodivosti, a proto je potřeba změnám teploty zabránit. Konduktometry 

umístěné u chladících věží nám pomohou včas tento problém zjistit. Údržba zařízení není 

nikterak náročná a toto měření má význam pro zjištění jakosti napájecí kapaliny, a proto je 

prováděno v dvou týdenních intervalech.  
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Tab. 2 Plán prediktivní údržby kompresové stanice [Autor] 

    
Časový průběh                                                              rok 2015    

Metody Prediktivní údržby   

                                         

 

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
  

1/2 měsíce 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   

Konduktomerie   elektrická vodivost skrápěcí vody                                                 

 Vibrodiagnostika   motory oběhových čerpadel                         

 Termovize   snímky el. rozvaděče sušiček                         
 Termovize   motory oběhových čerpadel                         
 Měření izolačního stavu   motory oběhových čerpadel                         
 Analýza trendu a výkonnosti                                   
 

Provedení údržby                                                   
 Firma / Organizace   Druh činnosti                                                   
 Odborná firma   Výměna součástek rozvaděče

* 1)
                         

 Odborná firma   Údržba oběhových čerpadel 
** 1)

                         
 Odborná firma   Servis turbokompresorů 

2)
                         

 Odborná firma   Servis sušiček 
2)

                           
 Odborná firma   Servis šroubových kompresorů 

2)
                         

 Odborná firma   Servis variomatu a reglyku 
2)

                         
 

                             *
 Termín výměny může oscilovat na základě měření termokamerou rozvaděče 

                **
 Termín výměny vyhodnocen dle měření vibrační diagnostiky, termokamery, případně měření izolačního stavu 

             1) 
Údržbu lze provést v jeden pracovní záběr  

                          2)
 Servis prováděn na základě vyhodnocení hodnot z měření tlaku, teploty a vibrací a preventivní kontroly obsluhy 

(požadavek obsluhy)  

           Pozn.: Termíny údržby lze provádět pouze za omezeného provozu o víkendech - Sobota a Neděle, případně o státním svátku 
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4 Závěr 

 

Tato práce byla zaměřena na technickou údržbu, konkrétněji prediktivní údržbu a její 

aplikaci na konkrétním objektu. Úvodem praktické části byla rozvedena údržba a popsány 

základní druhy údržby, jejich specifika se zaměřením na prediktivní údržbu. Rovněž byly 

popsány některé druhy užívaných diagnostických nástrojů.  

Cílém této bakalářské práce a rovněž praktické části bylo navrhnutí harmonogramu 

prediktivní údržby kompresové stanice. Nejprve byly popsány jednotlivé části zařízení 

kompresorovny, jejich specifika a princip fungování. Byla provedena ukázka konkrétní 

prediktivní metody a aplikována na vybranou část zařízení na předem určených kritických 

místech, která by mohla způsobit vážné závady na zařízení nebo dokonce jeho odstavení z 

provozu. Byly stanoveny termíny plánovaných diagnostik jednotlivých části strojního 

zařízení a jejich eventuální operativní údržba, která může na základě výsledků měření 

oscilovat. Je zřejmé, že nemůžeme použít jakoukoli metodu diagnostiky na kteroukoli část 

zařízení, a proto je potřeba znalosti prediktivních metod a jejich možné užití v konkrétní 

situaci. Na základě těchto vyhodnocených výsledků a poznatků byl vyhotoven vzorový 

plán prediktivní údržby kompresové stanice. 

Moderní systém údržby by měl být zaměřen na prediktivní přístup a aktivní 

začlenění obsluhy zařízení. Díky tomu můžeme za pomocí moderních, stále se 

vylepšujících, technologiích diagnostiky odhalovat příčiny poškození včasným zásahem a 

tím stále zmenšovat možnost odstávky zařízení a zajistit maximální využitelnost součásti či 

celého zařízení. 

Práce byla vypracována na základě poznatků o dané problematice prediktivní 

údržby získané během řešení práce, poskytnutými informacemi a podklady o této 

problematice společnosti AB Facility. Tato práce by mohla být dobrým vodítkem pro 

firmy, které se zabývají podobným procesem ve výrobním podniku a chtěly by ušetřit 

finance na této mnohdy nákladné položce ve svém podniku a pozvednout údržbu na vyšší 

úroveň. K tomu by jim jako vodítko mohl pomoct tento vzorový plán predikce údržby, 

který by bylo potřeba ještě upravit přímo na míru konkrétnímu provozu. Mimo jiné by tato 

práce mohla sloužit jako zajímavost v moderním přístupu k údržbě jak pro studenty 

technických škol, tak i pro veřejnost. 
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