








ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení údržby a využití 

diagnostických postupů při zjišťování závad ve výrobní strojírenské společnosti. Při tvorbě 

této práce byla navázána spolupráce se společností Huisman Konstrukce, s.r.o. a bylo tak 

možno aplikovat teoreticko-analytické postupy na skutečné údaje strojní údržby, které 

společnost poskytla. 

Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické části je tato 

diplomové práce zaměřena na historii, ekonomický vývoj a současný status společnosti 

Huisman Konstrukce s.r.o. a je zde také podrobně popsána problematika managementu 

řízení údržby. V praktické části práce se pak za využití ABC a FMEA analýzy hodnotí 

vybrané strojní zařízení. 
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ABSTRACT 

The thesis is focused on the maintenance management issue and the use of 

diagnostic procedures during the detecting defects in manufacturing engineering company. 

When creating this thesis, the cooperation with Huisman Konstrukce, s.r.o. was established 

and thus it was possible to apply theoretical and analytical procedures on the real machine 

maintenance data provided by the company. 

The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part 

of the thesis is focused on history, economic development and current status of Huisman 

Konstrukce, s.r.o. and it is also described in detail the issue of maintenance management. 

In the practical part of the thesis, selected machinery is evaluated by using ABC and 

FMEA analysis. 
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1 ÚVOD 

Management údržby je nedílnou součástí struktury každé fungující výrobní 

společnosti. Základní funkcí údržby je zajistit bezporuchový chod výroby a předcházet 

neplánovaným výpadkům, které mají za následek odstávky výroby a neekonomické 

prostoje. Účinně fungující údržba se pak pozitivně promítá mimo jiné do plynulosti 

výroby, snižováním nepředpokládaných výdajů a do celkové prosperity společnosti. 

Výrobní společnost musí k výběru strategie údržby přistupovat s velkou pozorností, jelikož 

je to vedle samotné výroby, dalším důležitým procesem ovlivňující ekonomický úspěch a 

pevné postavení na trhu.  

Při tvorbě této práce byla navázána spolupráce se společností Huisman Konstrukce, 

s.r.o., která je součástí skupiny Huisman Group. Toto uskupení se zabývá realizací 

projektů v oblasti návrhů a výroby těžké strojní techniky, použitelné na pevnině i na 

otevřeném moři. Je leadrem na trhu s lodními jeřáby a zdvihací technikou a v současnosti 

se také výrazně prosazuje na trhu strojní technologie pro těžební průmysl. 

Společnost Huisman Konstrukce, s.r.o. poskytla data o vybraném strojním zařízení, 

které se používá pro samotnou výrobu. Údržba správného chodu těchto strojů je tedy 

elementární záležitostí pro plynulost výrobního procesu. Díky přístupu k těmto datům bylo 

možno aplikovat teoreticko-analytické postupy na skutečné údaje strojní údržby. 

Tato diplomová práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část je 

dále rozčleněna do dvou oddílů. První oddíl teoretické části je zaměřen na společnost 

Huisman Konstrukce, s.r.o., zde je popsána historie společnosti, ekonomický vývoj, 

struktura, produkce a aktuální statut společnosti. V druhém oddílu je podrobně popsána 

problematiku managementu řízení údržby. Praktická část práce se pak orientuje na aplikaci 

ABC a FMEA analýzy na vybrané strojní zařízení. 

Hlavním cílem této diplomové práce byla analýza poskytnutých dat, na jejichž 

základě byly určeny nejporuchovější stroje. Poruchovost strojů byla dekomponována 

a byly vyčleněny dílčí poruchy. Po zjištění příčin, které způsobují vznik závad, bylo 

navrženo vhodné nápravné opatření. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 EKONOMICKO-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 

SPOLEČNOSTI 

2.1 Historie a vývoj společnosti 

Společnost Huisman je nizozemskou společností s celosvětovou působností, která 

v současnosti realizuje projekty v oblasti návrhů a výroby těžké stojní techniky pro 

zákazníky z celého světa provádějící svou činnost na pevnině i na otevřeném moři. 

Společnost založil v roce 1929 M. M. Huisman a nejprve působila jako výrobce ocelových 

konstrukcí. Od roku 1945 se výroba začala specializovat na výrobu zdvihacího zařízení pro 

nákladní lodě. Zlomovým okamžikem pro firmu byl rok 1981, kdy společnost Huisman 

začíná spolupracovat na prvním společném projektu s projekční společností ITREC 

(International Transport Rigging and Engineering Consultancy). Společným projektem 

byla výroba 1600 MT plovoucího jeřábu. Společnosti tak vstupují na trh těžké zdvyhací 

techniky a dohromady tak realizují několik objednávek pro velké dopravní společnosti. 

V roce 1989 proběhla fúze společností Huisman a ITREC v jednu strojírenskou 

a konstrukční firmu, toho času s padesáti zaměstnanci. V následujících letech společnost 

začíná rozvíjet své výrobní portfólio. Vedle těžké zdvyhací techniky se společnost pokouší 

prorazit také na trh se zábavní technikou, transportních a posuvných systému pro výstavbu 

mostních konstrukcí. Dalším zlomovým rokem je 1996 kdy společnost začíná pronikat na 

trh i s podmořskými systémy instalace potrubí. V roce 1997 expanduje společnost do 

České republiky, kde otevírá ve Sviadnově u Frýdku-Místku nový výrobní závod. Jako 

kuriózním příkladem všestranné konstrukční a výrobní schopnosti společnosti můžeme 

uvést realizaci ojedinělého projektu technologie úchopových čelistí k vyzvednutí potopené 

ruské ponorky Kursk (viz Obr. 1) z mořského dna, jenž byl úspěšně realizován v roce 2001. 

Téhož roku společnost začíná vyrábět další specializované technologie – techniku pro 

vrtací a těžební práce. K další expanzi společnosti dochází v roce 2007, kdy otevírá nový 

výrobní závod v Zhangzhou v Číně. V tomto období již v provozovnách po celém světě 

působí téměř 1000 zaměstnanců. V roce 2008 Huisman koupil společnost Bodewes 

Winches, čímž sortiment výrobků rozšířil o navíjecí a uvazovací systémy. Společnost 

v současnosti obsazuje pozici leadera v několika odvětvích výroby těžké strojní výroby, 

vrtacích a těžebních technologiích a zdvihací techniky. Výroba probíhá současně 
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v provozovnách v Nizozemí, Číně a České republice. Mimo jiné má společnost i další 

pobočky pro prodej, mechanickou konstrukci a servis v Brazílii, Singapuru, USA 

a Norsku. 

 

 

Obr. 1  Ruská ponorka Kursk na dně moře [23] 

 

2.2 Struktura společnosti 

Vzhledem k celosvětové působnosti firmy Huisman bylo nutno vytvořit zastoupení 

společnosti v globálním měřítku. [23] 

Provozovny společnosti Huisman: 

Nizozemsko 

 Huisman Headquarters, 

 Huisman Europe Services, 

 Huisman Academy, 

 Huisman Twente, 

 Huisman Breda. 

Austrálie 

 Huisman Australia Services. 
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Brazílie 

 Huisman Ltda, 

 Huisman do Brasil Services. 

Česká republika 

 Huisman Konstrukce s.r.o. 

Čína 

 Huisman (China) Co.,Ltd. 

Norsko 

 Huisman Norge AS. 

Singapur 

 Huisman Far East Services Ltd. 

Slovensko 

 Husiman Slovakia. 

Spojené státy americké 

 Huisman North America Services, 

  Huisman US, Inc. 

 

2.3 Huisman Konstrukce, s.r.o. 

V roce 1997 společnost Huisman otevřela svojí pobočku ve Sviadnově v České 

republice s názvem Huisman Konstrukce, s.r.o. (dále jen HK). HK začínala 

s 35 zaměstnanci v bývalé zastaralé zóně Hutních montáží. Od té doby stále roste a vyvíjí 

se. Staré haly prošly rekonstrukcí, postavila se nová montážní hala a moderní vývojové 

a konstrukční centrum. Nyní ve společnosti pracuje téměř 700 zaměstnanců, z čehož je, asi 

160 vývojářů a konstruktérů. V HK se zabývají vyráběním a projektováním. Vyrábí se zde, 

kompletní produkty, např. pedestální jeřáby, vrtné soupravy LOC 400 (viz Obr. 2) nebo 

také součásti větších celků. Veškerá produkce HK je poté následně exportována 

a smontována v mateřské společnosti v Nizozemí. [23], [24] 
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Obr. 2  Vrtná souprava LOC 400 [23] 

 

2.3.1 Ekonomika 

K 31. 12. 2012 je společnost HK vlastněna ze 100 % společností Huisman 

Equipment B. V. se sídle v Nizozemském království. Základní kapitál společnosti činní 

100 mil Kč, a je úplně splacena. 99 % tržeb společnosti představují tržby za prodej 

výrobků a služeb společnosti Huisman Equipment B. V. 

Společnost nemá dozorčí radu. Jednatelem společnosti je Dirk Leenheer, který zastupuje 

společnost neomezeně. [23], [26], [27] 

 

2.3.2 Kvalita 

Společnost vyrábí všechny svoje produkty v souladu s mezinárodními normami 

a standardy. Vlastní certifikáty od uznávaných akreditačních institutů (Lloyd's, DNV, 

ABS, NMD a TüV). V roce 1995 zavedl Huisman certifikaci podle norem ISO 9001, která 

je dodržována ve všech provozovnách společnosti. Co se týče svařovacích prací, ty jsou 

v souladu s normou ISO 3834-2. [23] 
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2.4 Služby společnosti Huisman 

Huisman Global Services – HGS 

Skupina Huisman pro své zákazníky také zavedla systém provádění oprav. Tento 

servis poskytuje po celém světě. Na obrázku 3 můžeme vidět, že je nedílnou součástí 

celého celku Huisman group. Zaměstnanci provádějí školení zákazníků, poradenství při 

opravách, opravy, dodávky náhradních dílů, uvádění do provozu, pravidelnou a preventivní 

údržbu, neboť jsou experti v oblasti strojních, elektrických, hydraulických a řídicích 

systémech. Tyto služby řídí centrálně z mateřského sídla v Nizozemí a k tom jí pomáhají 

servisní střediska v Houstonu (USA) a v Singapuru. Tyto centra jsou neustále připravena 

poskytnout zajištění služeb a veškerou podporu na místě. [23] 

 

 

Obr. 3 Organizační struktura [23] 
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3 TEORIE ŘÍZENÍ ÚDRŽBY 

3.1 Vývojové etapy 

O pojmech organizace a údržba se mluvilo už v době starého Egyptu datovaném 

roku 600 př. n. l, kdy byla potřeba si opravit jednoduchý nástroj určený k práci. Jednalo se 

o jednoduché odstranění poruchy nahrazením novou součástkou. Pokrokem doby se 

nástroje stávaly složitějšími, a proto údržba musela být stále specializovanější. Následným 

vývojem se z údržby stal samostatně rozvíjející se obor činností. Základem údržby je 

zajistit bezporuchový chod stroje a předcházení výpadků. Ne méně důležité je také 

zajištění spolehlivosti, efektivity a bezpečnosti chodu. [5], [10], [22] 

Na obrázku 4 je vidět jeden z typů rozdělení údržby. 

 

 

Obr. 4 Vývoj typů a nástrojů údržby [22] 

3.1.1 1. generace 

V první generaci autor John Moubray [12] poukazuje na převládající typ oprava po 

poruše. První generace spadá do období před druhou světovou válkou, kdy se teprve začal 

rozvíjet průmysl. Nekladl se moc důraz na předpovídání vzniku poruch na opotřebených 

výrobních strojích. Jeden z důvodů byl ten, že většina strojů byla tak jednoduchá, snadno 
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opravitelná a tudíž skoro bezporuchová. Nebyla tam tedy potřeba pravidelné údržby, 

kontroly a odbornosti ze strany zaměstnanců. [7], [10] 

 

3.1.2 2. generace 

Po druhé světové válce se vše změnilo. Zvýšila se výrazně mechanizace, protože 

lidské síly nestačily vyprodukovat takové množství výrobků, aby uspokojily tamní 

poptávku. Přibylo mnoho složitějších strojů, které potřebovaly větší odbornost 

a pravidelnou údržbu. Tím si společnost zajistila delší životnost na zařízeních a snížila své 

náklady k vyprodukovaným výrobkům. Bez zavedení pravidelnosti na údržbě, by vznikala 

větší poruchovost strojů a neuspokojil by se takový objem poptávky. Společnosti začaly 

tedy s pravidelností intervalů na údržbě, aby si snížily rostoucí provozní náklady. [10] 

 

3.1.3 3. generace 

V devadesátých letech se pak rozšířila třetí generace. Nedílnou součástí se stala 

výpočetní technika a další vymoženosti moderní doby. Zavedl se monitoring a byly 

vymýšleny nové metody na posouzení stavu zařízení. Třetí generace je znakem rozvoje 

trhu, světové ekonomiky a informačních systémů. Klade důraz na vyšší životnost, 

spolehlivost, vyšší bezpečnost a snížení škodlivého vlivu na životní prostředí. [10], [22] 

 

Dle Legáta [10] se očekává, že další vývoj bude stavět na předcházejících generacích, ale 

navíc: 

 Bude zřetelně brát v úvahu riziko, zvláště na vrcholové úrovni organizace, když 

půjde o projektování zařízení a strategii údržby. 

 Zabezpečí podstatně větší integraci mezi požadavky na funkčnost, konstrukci 

a údržbu zařízení. 

 Bude mnohem více využívat informační technologie pro předcházení vzniku 

poruch a diagnostikování stavu zařízení. 

 

3.2 Systémy údržby 

Na obrázku 5 je vidět rozdělení jednotlivých typů údržby podle EN 13 306:2011. 

Tyto jednotlivé typy představují strategii údržby. Tato strategie nám říká, jak se bude 

údržba vykonávat. Důležitým strategickým prvkem je, rozhodnutí společnosti, jestli bude 
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vykonávat údržbu až po vzniku poruchy (oprava - údržba po poruše), nebo bude poruchu 

předcházet (preventivní údržba). [9], [19] 

 

Obr. 5 Rozdělení jednotlivých typů údržby dle EN 13 306:2011 [10] 

 

3.2.1 Údržba po poruše 

Tento systém se vyznačuje tím, že během provozu nevyžaduje žádné údržbářské 

zásahy většího charakteru, až do doby než se porucha vyskytne. Dnes je tento systém velmi 

málo používaný, jeho nevýhodou je výpadek výrobního procesu. Využití tohoto systému 

lze jen u méně důležitých zařízení, které nenaruší chod procesu. [10], [20] 

 

3.2.2 Preventivní údržba 

Údržba s předem stanovenými intervaly  

Je spojena s kontrolami a prohlídkami ve stanoveném kalendářním termínu, nebo 

podle stanoveném počtu jednotek požívání. Dle Legáta [10] tam, kde je preventivní 

periodická údržba vzhledem k časovému průběhu pravděpodobnosti vzniku poruchy 

opodstatněna, je důležité hledat optimum mezi náklady na údržbu a náklady, které 

vzniknou z titulu ztráty vlastnosti a pohotovosti zařízení. [20] 
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Na tuto údržbu by společnosti měly práci ve velké míře plánovat, aby se jim snížily 

náklady oproti nákladům na údržbu po poruše. Většina těchto činností jsou řízeny 

zákonnými předpisy. Problém může nastat jedině ve výkonu pravidelných údržbářských 

zásahů na strojích, jejichž momentální stav to teď právě nevyžaduje. Tím společnostem 

zbytečně vzniknou náklady navíc. A mnohdy tento zásah zapříčiní další poruchy při 

demontáži nebo zpětné montáži na stroji. [2], [10] 

 

Preventivní údržba podle stavu 

Podle Legáta [10] je preventivní údržba podle stavu založena na monitorování 

charakteristik nebo parametrů následujících činnostech údržby. Dobře známé jsou tradiční 

metody sledování stavu zařízení založené na: 

 hluku,  

 přehřátí,  

 netěsnosti,  

 a zhoršení stavu povrchu. 

 

Jsou to stále dobré ukazatele stavu zařízení, využívající subjektivní vjemy pomocí 

lidských smyslů: 

 zrak,  

 sluch,  

 hmat,  

 čich. 

 

Dnešní vyspělá a přetechnizovaná doba nám však umožňuje větší posun ve vývoji. 

Dnes mohou společnosti prostřednictvím různých senzorů a snímačů sledovat fyzikální 

vlastnosti strojů, vyhodnocovat tyto údaje a poučit se z nich tak, aby tyto stroje byly stále 

dokonalejší. Podle získaných informací o stavu určitého stroje se mohou zaměřit jen na ty 

stroje, jejichž parametr se neočekávaně změnil. Pokud nastanou tyto neočekávané změny 

v delším časovém horizontu, mohou použít plánovanou kontrolu nebo kontrolu na 

požádání. Základním pozitivním rysem údržby podle stavu je ten, že se aplikuje až tehdy, 

když nastane určitý problém. Tímto se ve společnosti sníží [4], [10]: 

 poruchovost,  

 získají cenné podklady do budoucna o vlastnostech těchto strojů,  
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 zlepší se bezpečnost,  

 a v první řadě se sníží negativní vliv na životní prostředí. 

 

3.2.3 Prediktivní údržba – údržba podle předpokládaného stavu 

Využívá schopnost správně vyhodnotit získané informace a na základě toho 

předvídat budoucí vývoj stavu zařízení a určit kroky potřebné k tomu, aby se nepříznivému 

stavu předcházelo. 

Tato metoda společnostem pomáhá technicky se zdokonalovat. Sleduje fyzický stav 

strojů a navrhuje další rozumná řešení. Této metodě však velmi pomáhá technické 

zdokonalování přístrojů a hlavně jejich dostupnost na skladě. Dobrým příkladem přístroje, 

který získává důležité informace je technická diagnostika, protože technická diagnostika 

obsahuje soubor různých metod, které jsou potřebné k analýze stavů sledovaných subjektů. 

Odhaluje negativní vlivy, které působí na zkoumaný subjekt a ukazuje jaká je 

pravděpodobnost vzniku těchto poruch. Potenciální poruchou může být např.: 

 netěsnost šroubů a matic, 

 změna teploty, 

 znečištění mazacího oleje. 

Při správné volbě strategie údržby se často používá matice kritičnosti (viz Obr. 6), 

kde je na jedné ose závažnost poruchy a na ose druhé pravděpodobnost výskytu této 

poruchy. [10], [20] 
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Obr. 6 Matice kritičnosti [10] 

 

3.3 Vybraná diagnostická metoda a její základní využití 

Podle Legáta [10] s rostoucí složitosti a cenou strojů se zvyšuje význam 

spolehlivého určení příčiny a místa určení, detekce, postupně narůstajícího poškození, 

prognózování vývoje technického stavu. Stále větší důraz je kladen na prevenci provozních 

problémů, důsledku technických závad. Vývoj technické diagnostiky proto směřuje od 

prostého hledání příčin zjevných poruch, přes pravidelné preventivní diagnostické 

kontroly, prohlídky nebo revize, k permanentnímu automatickému monitorování 

technického stavu strojů a jejich hlavních částí. Proto je technická diagnostika 

nepostradatelnou součástí systémů údržby strojů a strojních zařízení. 

 

Pro každou společnost je nesmírně důležité znát skutečný technický stav každého 

stroje a zařízení v provozu. Hlavním důvodem je, že si společnost zajistí spolehlivý, 

bezpečný a bezporuchový provoz na pracovišti. Na hospodárný a bezproblémový provoz 

zařízení má vliv především způsob údržby a provozu. Tyto dvě položky je nutno 

vykonávat tak, aby co nejméně omezovaly výrobu. Proto je nutné znát skutečný technický 
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stav daného zařízení i prognózy jeho vývoje v nejbližším časovém období. Je nesmírně 

nutné, aby přišla na řadu technická diagnostika, která nám určí postupy, techniky i praxi 

k získání konkrétních hodnot diagnostických signálů a aktuální technický stav zkoumaných 

zařízení. [3], [10] 

 

Součástí technické diagnostiky je způsob analýzy a využití získaných dat. 

Ukazatelem, který určuje chemické, fyzikální a geometrické vlastnosti je strukturální 

parametr. Bez něj by nešla určit konkrétní diagnostická metoda. 

 

3.3.1 Tribodiagnostika 

Tribodiagnostika se věnuje mazivům, mazacím zařízení a pracovním postupům 

mazání. Z vhodně použitého maziva vychází technický stav objektu. Sledovacími prvky 

u mazacího systému je hladina oleje a spolehlivost těsnění. 

 

Každé mazivo stroje je v kontaktu s mnoha veličinami, prostředím a plochou 

strojních součástí. V oleji se proto vyskytují části opotřebovaného materiálu, které se do 

něj dostávají jako nečistoty zvenčí. Po odebrání olejového vzorku se získá důležitý údaj, 

který se vyhodnotí s mezními hodnotami. Z výsledných hodnot vyplývá, jestli je olejové 

mazivo vhodné pro další použití. [6], [18] 

 

Analýza oleje je základem tribotechnické diagnostiky, která se dělí na dvě základní 

částí [10]: 

 Tribotechnickou diagnostiku oleje – při které se sledují změny fyzikálně 

chemických vlastností oleje.  

 Tribotechnickou diagnostiku zařízení – při které se sleduje opotřebení a jeho 

intenzita. 

 

3.4 Organizace údržby ve společnosti 

3.4.1 Centralizovaná forma 

Všechny činnosti údržby ve společnosti jsou řízeny jedním centrálním útvarem. 

Veškeré úkony spojené s údržbou jsou podřízeny hlavnímu mechanikovi, který vydává 

patřičné opatření na nápravu. Výhodou této organizační formy je vysoká profesní 
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připravenost a jistota dobrého a kvalitního vybavení nářadí a strojů. Nevýhodou může být 

nízká znalost podmínek ve společnosti anebo složitá komunikace mezi pracovníky obsluhy 

a údržby. [14], [15] 

3.4.2 Decentralizovaná forma 

V této formě údržby není celý segment podřízen jednomu centrálnímu útvaru, ale 

pracovníci jsou organizováni ve skupinách s podobnou profesní skladbou a následně jsou 

zařazeny do útvarů výroby. Výhodou tohoto typu uspořádání je znalost provozních 

podmínek a dobrá komunikace mezi pracovníky údržby a obsluhy. Nevýhodou je 

náročnost řízení po odborné stránce a horší využití strojů. U této formy lze uplatnit řízení 

obsluhou. [14], [15] 

3.4.3 Kombinovaná forma 

Je kombinací obou předcházejících organizačních forem se širokým záběrem 

centralizovaných a decentralizovaných činností. Je vhodná pro velké firmy se složitými 

technologickými provozy. Centralizovaná část je ta, která vyžaduje vysokou odbornost 

a manuální zručnost k udržovaným zařízením. Decentralizovaná formy by měla být tam 

kde je nutná znalost činností výrobního procesu a podmínek ve kterých zařízení pracuje. 

Centralizovaná forma se zachovává u speciálních řemesel, jako jsou diagnostické 

a softwarové služby nebo např. generálních oprav. [14], [15] 

 

3.5 Insourcing a outsourcing 

3.5.1 Insourcing 

Insourcing můžeme přeložit jako začleňení. Jedná se o integraci původně externě 

zajišťovaných služeb do struktury organizace. K zavedení insourcingu mohou vést 

kupříkladu nižší transakční náklady, složitá spolupráce s externím dodavatelem, 

bezpečnostní nebo jiné důvody. Insourcing je používán pro snížení placených daní, nebo 

nákladů na pracovní sílu či transport výrobků. [21] 

 

Výhody: 

 Vysoká operabilita. 

 Menší riziko úniku interních informací. 
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Nevýhody: 

 Nutnost investic. 

 Odpovědnost za oblast a její řízení. 

 

3.5.2 Outsourcing 

Je strategií údržby, jež se zaměřuje na vymezení vedlejších činností a procesů a tyto 

činnosti svěří do rukou jiným společnostem, které se na tuto činnost specializují. Smyslem 

outsourcingu je nevěnovat se tomu, co pro nás může obstarat někdo jiný levněji, a raději se 

zaměřit na tu oblast podnikání, v níž sami vynikáme. Outsourcing se tedy považuje za 

obchodní rozhodnutí, které má přispět k snížení nákladů a zvýšení své 

konkurenceschopnosti. [10] 

Výhody: 

 Úspora nákladů. 

 Zvýšení kvality. 

 Snížení vlastní zodpovědnosti. 

 Flexibilita. 

Nevýhody: 

 Ztráta kontroly nad činností. 

 Vznik závislosti na dodavateli. 

 Obavy z nekvalitní práce. 

 Nekontrolovatelné toky vnitřních informací mimo společnost  

 

3.6 Benchmarking údržby 

Jedná se o proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní 

organizace s jinými organizacemi údržby pomocí benchmarkových údajů což je‚ stanovená 

maximální a minimální hranice srovnání s nejlepšími světovými výrobci. Tato metoda 

vyhodnocuje: 

 Plánování 

 Využívání údržbářských kapacit 

 Nákladovost 

 Produktivitu práce 
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3.6.1 Benchmarkingový cyklus 

Benchmarking je neustále opakující se proces; je to způsob řízení změn a cesta 

k trvalému zlepšování. Například organizace Ontarijská Benchmarkingová Iniciativa Měst 

(OMBI) benchmarkingový cyklus popisuje v sedmi krocích [25]:  

 Vybrat oblasti, agendy, služby pro benchmarkingové porovnávání 

 Vypracovat profily služeb, navrhnout definice dat a ukazatelů  

 Provést sběr a zpracování dat 

 Analyzovat data, identifikovat nejlepší výkony a mezery ve výkonech 

 Definovat nejlepší praktické postupy 

 Navrhnout strategie a akční plány pro optimalizaci procesů, služeb 

 Opakovaně analyzovat dosažené výsledky a optimalizované procesy  

14 hlavních benchmarkingových ukazatelů, jež vybrala Evropská federace 

národních společnosti pro údržbu, která sdružuje většinu zemí v Evropě. 

I01 - Finanční náročnost udržování majetku  

I02 - Relativní velikost zásob náhradních dílů a materiálu  

I03 - Relativní náklady externí údržby  

I04 – Relativní náklady preventivní údržby  

I05 - Relativní pracnost preventivní údržby  

I06 - Relativní intenzita toku peněz do údržby  

I07 - Relativní intenzita školení pracovníků údržby  

I08 - Relativní pracnost okamžité údržby po poruše  

I09 - Úroveň přípravy a plánování údržby  

I10 - Relativní roční nominální časový fond výrobního zařízení  

I11 - Využití výrobního zařízení  

I12 - Střední doba mezi poruchami  

I13 - Průměrná rychlost odstraňování poruch  

I14 - Celková efektivita zařízení  
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3.7 Informační systémy v údržbě 

Informační technologie v systému řízení údržby hrají důležitou roli, zejména 

u strojů a zařízení, kde je nutné sledovat hned několik aspektů dohromady. Sledujeme: 

preventivní údržbu, neplánované úkony, položky na skladě náhradních dílů, prostoje 

a vytíženost strojů atd. Bez sledování těchto činností by se dalo jen těžko řídit výrobu ve 

společnosti. Proto je nutné, aby společnost měla specializovaný informační systém 

zabývající se řízením údržby, jež by zaznamenával informace počínaje od nákupu 

náhradních dílů až po samotnou výměnu ve strojích a zařízeních. Útvary údržby pak často 

zaměstnávají až desítky pracovníků. Pří řízení údržby je nezbytné provádění a plánování 

preventivní údržby, řešení operativních zásahů, řešení pohybů na skladě, hlášení odvedené 

práce, výkaznictví a reporting. 

Systémy pro počítačovou správu činností údržby jsou označeny jako CMMS 

(computerized maintenance management systems) nebo, EAM (enterprise asset 

management). Tyto typy systému jsou zaměřené na základní funkce údržby, které by 

především měly snižovat počet poruch a prostojů výrobních zařízení. Systémy CMMS 

a EAM jsou využívány v mnoha odvětvích např. průmyslové firmy, zdravotnická zařízení, 

školy kancelářské budovy, vodárny, elektrárny, hotely, rekreační zařízení apod. [1] 

 

Výhody systému CMMS a EAM jsou:  

 efektivní správa majetku,  

 snadnější plánování a účinné sledování aktivit údržby,  

 identifikace zařízení s vysokou poruchovostí nebo nadměrnými náklady na údržbu,  

 snížení nákladů na údržbu a provoz zařízení,  

 efektivní řízení zásob náhradních dílů, optimalizace nákupních aktivit a skladování, 

 zvýšení produktivity útvaru údržby, lepší využití lidských zdrojů,  

 snížení nákladů na řízení z hlediska plánování a sledování aktivit údržby, zvýšení 

produktivity zaměstnanců údržby,  

 snížení spotřeby energie, prodloužení životnosti zařízení. 
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4 TPM (Total Productive Maintenance) 

TPM je moderní přístup k řízení údržby vycházející z konceptu štíhlé výroby. Byl 

vyvinut v Japonsku, autorem je Seichi Nakajima. TPM umožňuje firmě dosáhnout téměř 

100% využitelnosti strojů a zařízení ve vztahu k potřebě. Je důležité, že na aktivitách 

spojených s údržbou strojů a zařízení se podílejí všechna oddělení a všichni pracovníci 

společnosti. [13], [18] 

 

Základní pilíře TPM 

 trvalé zlepšování, 

 autonomní údržba, 

 plánovaná údržba, 

 trénink a vzdělávání, 

 hlídání zařízení v počáteční době – preventivní údržba, 

 kvalita údržby, 

 zlepšování v administrativě, 

 bezpečnost prostředí. 

 

Trvale zlepšování 

První pilíř je důležitý z hlediska strategie ve společnosti. Každá prosperující 

společnost se snaží vyhledat všechny problémy na pracovišti, které způsobují zbytečné 

náklady navíc. Ztráty jsou nejčastěji materiálové a časové (zpomalení provozu). Proto je 

společnost musí co nejdříve odstranit, aby se mohla déle a trvale zlepšovat. Je lepší se 

poučit s dosavadních chyb a problémů než hned nasadit novou technologii, která může být 

pro společnost nebezpečím z hlediska kvality a údržby. 

 

Autonomní údržba 

Autonomní údržba se zabývá převážně zodpovědností pracovníků vůči strojům 

a zařízením na pracovišti. Každý pracovník musí umět ovládat tyto stroje a vyznat se 

hlavně v jejich údržbě. Musí to vykonávat tak, aby nedošlo k poruše nebo k poškození 

strojů a zařízení. Hlavním úkolem pracovníků je zajistit bezproblémový chod a fungování 

strojů s minimem poruch a ztrátovosti na materiálu. 
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Plánované údržby 

Plánované údržby se konají v určeném a jasně daném časovém intervalu. Všechny 

plánové údržby se zaměřují na veškeré stroje a zařízení ve společnosti. Údržba se 

vykonává vždy předtím, než dojde k poruše nebo k zastavení celého provozu. Tím se 

zajistí 100% dispozice strojů pro daný výrobní proces. 

Trénink 

Pokud zapojíme pracovníky do TPM systému, musíme je nejdříve odborně 

a kvalifikovaně vyškolit. Jen vyškolení pracovníci mohou vykonávat autonomní údržbu. 

 

Preventivní údržba 

Preventivní údržba se nesmí vykonávat na poslední chvíli, aby zbytečně nedošlo 

k neplánované poruše. Je to naplánovaná přestávka pro stroje a zařízení. Údržbářské práce 

se vykonávají v určených časových intervalech, aby zajistili 100% dispozice strojů. 

Výhodou této údržby je to, že se může předem naplánovat. 

 

Kvalita údržby 

Všechny technické stroje a zařízení trpí chybami a poruchami, proto je každá 

společnost chce co nejdříve určit a vyloučit. Je proto velmi důležité údržbu vykonávat co 

nejkvalitněji, aby se předešlo časové ztrátě. 

 

Zlepšování v administrativě 

Jestli chce společnost zlepšit své postavení na trhu, musí co nejefektivněji a správně 

vést administrativu a dokumentaci. Dokumentace mu zajistí správný výrobní postup a tím 

se zamezí určitých výrobních chyb na pracovišti. 

 

Bezpečnost prostředí 

Poslední pilíř TPM systému je bezpečnost prostředí a ochrana zdraví při práci. 

Společnost by se měla vyvarovat škodlivému prostředí, které působí na zdraví pracovníků. 

Vymezením konkrétních pravidel BOZP se zajistí, aby nedocházelo k poškození na zdraví 
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u daných pracovníků provozu. Každý pracovník má přesně určené postupy, kterými se má 

na daném pracovišti řídit, aby nedošlo k jeho újmě na zdraví. 

 

4.1 Cíle TPM 

Cílem je eliminovat ztrátovost ve společnosti a ve výrobě. Velký význam se klade 

na pracovníky, kteří zajistí při dodržování stanovených postupů výkonnější chod na 

pracovišti provozu. Všichni pracovníci mají vliv na podnikové výstupy, proto převážně 

cíle TPM systému se vztahují právě na práci pracovníků. Odborně vyškolení pracovníci 

musí být schopni rozpoznat normální a abnormální chod stroje, udržovat stabilní podmínky 

a opravit nebo včasně reagovat na poruchu stroje. Aby nedocházelo k chybám ze strany 

pracovníků, musí společnost používat čtvrtý pilíř trénink a odborně vyškolit všechny 

pracovníky, aby byli schopni reagovat na tyto úkoly bezproblémově. Pracovník ovlivňuje 

výkon celé společnosti v takové míře, že ho společnost nemůže ignorovat. [17], [18] 

 

4.2 Souhrn TPM 

TPM systém je znám už z šedesátých let dvacátého století. Trvalo ale přes 30 let, 

než si společnosti všimly jeho důležitosti. Tento plán zahrnuje hlavně údržbu, která 

bezpodmínečně souvisí se stroji a zařízeními na pracovišti. Pro výrobu je důležité se 

efektivně zaměřit na stroje a zařízení, ale i na konečný výrobek. Díky údržbě lze dosáhnout 

lepší disponibility výrobních strojů a zařízení. Pokud se údržba dopředu plánuje, snižuje 

nákladovost a zvyšuje časovou rezervu. Dalším již zmíněný prvek, který neodmyslitelně 

patří k výkonnosti společnosti, je samotný pracovník. Pokud je správně a odborně 

vyškolen, tak sám vykoná menší údržby na strojích a ušetří společnosti budoucí náklady. 

TPM systém přitom neobsahuje nic nového. Použité nástroje jsou, známe, jen se používá 

odlišný přístup k výrobě. Z hlediska údržby potřebujeme použít takový systém, který se 

bude zabývat celým chodem společnosti od výrobních strojů, pracovníků až ke konečnému 

zákazníkovi. 
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5 ANALYTICKÉ METODY 

5.1 FMEA metoda 

Je analytická metoda vycházející ze základních prvkům TPM. FMEA představuje 

analýzu možnosti vzniku vad u zkoumaného návrhu spojenou s ohodnocením jejich rizik, 

jež je východiskem pro návrh a realizaci opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik. Její 

aplikací lze odhalit až 90 % neshod. Díky této metodě jsou odhaleny rizika již ve fázi 

plánování, což přináší hlavně úsporu času a investic do vývoje produktu a procesu. Tato 

metoda nám také dává důkladné zdokumentování výrobního postupu daného výrobku. [8], 

[16] 

Metoda FMEA se dělí do dvou základních aplikací: 

 FMEA návrhu produktu – analyzuje vznik vad u produktu 

 FMEA procesu – analyzuje vznik vad u procesu 

 

Hlavní přínosy aplikace metody [8]: 

 systémový přístup k prevenci nízké jakosti; 

 určení priorit opatření na základě kvantifikace rizika možných vad; 

 optimalizaci návrhu, vedoucí ke snížení počtu změn ve fázi realizace; 

 vytváření cenné informační databáze o produktu či procesu; 

 minimální náklady na provedení v porovnání s náklady, které by mohl vzniknout 

při výskytu vad. 

 

Metodu FMEA musíme používat v týmu, kde jsou zastoupení všichni pracovníci 

počínaje od vývoje až po výrobu, neboť tato metoda využívá odbornosti a zkušenosti 

těchto pracovníků. Pro větší efektivitu práce v týmu je nesmírně důležitá organizační 

složka zastoupena manažerem. 

 

5.1.1 Teoretická aplikace FMEA analýzy 

Práce začne svoláním týmu, kterému se představí řešený problém. Analyzovaný 

problém se poté dekomponuje na dílčí části. Následně u těchto dílčích částí se zjišťují 

všechny možné vady, které mohou v průběhu používání stroje nastat. Po identifikaci 

možných vad, zjišťujeme následky vady a těmto následkům pak přiřazujeme číslo od 1-10 
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tzv. závažnost poruchy (viz Tab. 1). U každé vady, poté zjišťujeme, jakými příčinami byla 

vyvolána. A opět hodnotíme číslem od 1-10 pravděpodobnost tohoto výskytu (viz Tab. 2). 

Následně bylo nalezeno momentální opatření a možnost odhalení těchto poruch, u kterých 

opětně hodnotíme číslem 1-10 možnost detekce poruch (viz Tab. 3). Rizikové číslo se 

potom vypočte jako násobek závažnosti, pravděpodobnosti a detekce. Hodnota rizikového 

čísla se porovnává s kritickou hodnotou, která je obvykle stanovena na RPNkrit. ≥ 125. 

Pokud tato hodnota je překročená, úkolem týmu FMEA je navrhnout nápravné opatření, 

která by riziko možné vady snižovala. [8], [16] 

 

Tab. 1 Závažnost způsobu poruchy 

Závažnost Kritéria Klasifikace 

Žádná Žádný znatatelný důsledek 1 

Velmi málo 
významná 

Stroje je bez náznaků vady, může se vyskytnout malá změna v 
chodu stroje. 2 

Málo 
významná 

Stroj je bez náznaků vady, může se vyskytnout změnu zvuku 
stroje. 3 

Velmi nízká 
Stroj je bez náznaků vady, může se vyskytnout změna v chodu 
i zvuku stroje. 4 

Nízká 
Na stroji se může projevit náznak snížení technických 
parametrů. 5 

Střední Stroj je provozuschopný se sníženými technickými parametry. 6 

Vysoká 
Stroj je provozuschopný se sníženými technickými parametry. 
S možnou viditelnou poruchou. 7 

Velmi 
vysoká Ztráta základní funkce. Stroj je neprovozuschopný. 8 

Nebezpečná 
s varováním 

Velmi vysoká klasifikace závažnosti poruchy. Porucha na sebe 
upozorňuje varováním. Porucha má velký vliv na bezpečnost 
provozu. 9 

Nebezpečná 
bez varování 

Velmi vysoká klasifikace závažnosti, možnost poranění 
obsluhy stroje. 10 
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Tab. 2 Výskyt způsobu poruchy ke vztahu k četnosti výskytu 

Pravděpodobnost 
poruchy Bezporuchovost stroje Klasifikace 

Porucha je 
nepravděpodobná Porucha nenastane nebo jen ojediněle. 1 

Poměrně málo 
poruch 

Porucha nastane v 1 z 10 případů. 2 

Porucha nastane v 2 z 10 případů. 3 

Občasné poruchy 

Porucha nastane v 3 z 10 případů. 4 

Porucha nastane v 4 z 10 případů. 5 

Porucha nastane v 5 z 10 případů. 6 

Opakující se 
poruchy 

Porucha nastane v 6 z 10 případů. 7 

Porucha nastane v 7 z 10 případů. 8 

Porucha je téměř 
nevyhnutelná 

Porucha nastane v 8 z 10 případů. 9 

Porucha nastane v 9 z 10 případů. 10 

 

Tab. 3 Kritéria hodnocení detekce způsobu poruchy 

Detekce Pravděpodobnost odhalení Klasifikace 

Téměř jistá 
Příčina poruchy nebo způsob poruchy nemohou nastat, 
protože se jim ve velké míře předchází. 1 

Velmi 
vysoká 

Velmi vysoká možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu. 2 

Vysoká 
Vysoká možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu. 3 

Středně 
vysoká 

Mírně nadprůměrná možnost, že posuzování výrobku odhalí 
možnou příčinu vady nebo následnou vadu. 4 

Střední 
Průměrná možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu. 5 

Nízká 
Malá možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou příčinu 
vady nebo následnou vadu. 6 

Velmi nízká 
Velmi malá možnost, že posuzování výrobku odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu. 7 

Slabá 
Vzdálená možnost, že posuzování výrobků odhalí možnou 
příčinu vady nebo následnou vadu. 8 

Velice slabá V žádné etapě není pravděpodobná možnost detekce. 9 

Nejistá Žádná možnost detekce. 10 

 

5.2 ABC analýza 

Analýza ABC bývá též nazývána jako Paretova analýza. Analýza ABC je 

jednoduchý nástroj, který umožňuje zabývat se jen tím, co je pro nás skutečně důležité. 
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Udává jej tzv. Paretovo pravidlo 80/20, které nám říká, že za 80 % problémů může 20 % 

příčin. [11] 

 A-významné položky 

 B-méně významné položky 

 C-nevýznamné položky 

 

Výsledkem ABC analýzy je Lorenzova křivka, která je spojnicí kumulativních 

četností (v %). Lorenzova křivka nám dává jasný přehled o tom, které položky nejvíce 

přispívají k řešenému problému. Je to jednoduchý grafický nástroj pro jasnou vizualizaci. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘÍZENÍ 

ÚDRŽBY 

Po dohodě spolupráce na diplomové práci ve společnosti HK mi bylo nabídnuto, 

abych společnost navštívila a prohlídla si výrobní haly. Bylo mi ukázáno, jaké stroje se zde 

používají a které by bylo vhodné analyzovat z hlediska analýzy zjišťování závad. K těmto 

strojům byly poskytnuty kompletní informace o údržbě a počtu prostojů za období 2010-

2014 v hodinách (viz Tab. 4-8). Společnost HK si nepřála uvést skutečné údaje, proto jsou 

tyto hodnoty přepočteny koeficientem, který není v této práci zveřejněn. V následující části 

jsou proto uvedeny upravené hodnoty. 

 

6.1 Analýza ABC 

Společnost HK poskytla informace o jedenácti vytipovaných strojích. Jejich typové 

označení, názvy a údaje o prostojích jsou zpracovány a znázorněny v tabulce 4-8. Tyto 

údaje sloužily pro zpracování analýzy ABC. 

 

Tab. 4 Počet prostojů za rok 2010 

Typ stroje Název stroje Čas (hod) 

C80 CNC fréza 86,5 

CTX 410 CNC soustruh 148,2 

CTX 520 Lineární CNC soustruh 7,8 

RS 100 Fréza  112,5 

SHW-UFZ6L CNC frézovací a vrtací stroj 148,9 

SU 50 CNC soustruh 64,4 

SUA 125 CNC soustruh 39,0 

SUA 80 CNC soustruh 334,4 

WHN 110Q Vodorovná fréza 4,6 

WHN 13 CNC Vodorovná fréza 78,0 

WRD 150 Desková fréza 286,0 
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Tab. 5 Počet prostojů za rok 2011 

Typ stroj Název stroje Čas (hod) 

C80 CNC fréza 44,9 

CTX 410 CNC soustruh 15,0 

CTX 520 Lineární CNC soustruh 23,4 

RS 100 Fréza  142,4 

SHW-UFZ6L CNC frézovací a vrtací stroj 111,2 

SU 50 CNC soustruh 12,4 

SUA 125 CNC soustruh 36,1 

SUA 80 CNC soustruh 295,8 

WHN 110Q Vodorovná fréza 352,3 

WHN 13 CNC Vodorovná fréza 127,4 

WRD 150 Desková fréza 37,7 

 

Tab. 6 Počet prostojů za rok 2012 

Typ stroje Název stroje Čas (hod) 

C80 CNC fréza 25,1 

CTX 410 CNC soustruh 91,0 

CTX 520 Lineární CNC soustruh 48,1 

RS 100 Fréza  56,6 

SHW-UFZ6L CNC frézovací a vrtací stroj 131,3 

SU 50 CNC soustruh 0,0 

SUA 125 CNC soustruh 19,2 

SUA 80 CNC soustruh 115,4 

WHN 110Q Vodorovná fréza 11,1 

WHN 13 CNC Vodorovná fréza 7,2 

WRD 150 Desková fréza 247,0 

 

Tab. 7 Počet prostojů za rok 2013 

Typ stroje Název stroje Čas (hod) 

C80 CNC fréza 31,7 

CTX 410 CNC soustruh 52,0 

CTX 520 Lineární CNC soustruh 63,7 

RS 100 Fréza 80,6 

SHW-UFZ6L CNC frézovací a vrtací stroj 74,1 

SU 50 CNC soustruh 31,2 

SUA 125 CNC soustruh 51,7 

SUA 80 CNC soustruh 39,5 

WHN 110Q Vodorovná fréza 344,5 

WHN 13 CNC Vodorovná fréza 72,8 

WRD 150 Desková fréza 95,6 
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Tab. 8 Počet prostojů za rok 2014 

Typ stoje Název stroje Čas (hod) 

C80 CNC fréza 113,8 

CTX 410 CNC soustruh 141,7 

CTX 520 Lineární CNC soustruh 254,8 

RS 100 Fréza  358,8 

SHW-UFZ6L CNC frézovací a vrtací stroj 450,5 

SU 50 CNC soustruh 9,8 

SUA 125 CNC soustruh 71,5 

SUA 80 CNC soustruh 251,9 

WHN 110Q Vodorovná fréza 280,2 

WHN 13 CNC Vodorovná fréza 392,0 

WRD 150 Desková fréza 594,8 

 

Tabulka 9 znázorňuje součet prostojů na jednotlivých strojích za 5 let a jejich 

procentuální zastoupení v celkové sumě prostojů hodnoceného skupiny strojního zařízení. 

 

Tab. 9 Přehled strojů za 5 let 

Typ stroje Název stroje 

Součet 
prostojů 
za 5 let v 

hod. 

% z celku 

C80 CNC fréza 301,86 4,24 

CTX 410 CNC soustruh 447,85 6,29 

CTX 520 Lineární CNC soustruh 397,8 5,59 

RS 100 Fréza  750,75 10,55 

SHW-UFZ6L CNC frézovací a vrtací stroj 915,85 12,87 

SU 50 CNC soustruh 117,65 1,65 

SUA 125 CNC soustruh 217,62 3,06 

SUA 80 CNC soustruh 1037,01 14,57 

WHN 110Q Vodorovná fréza 992,55 13,95 

WHN 13 CNC Vodorovná fréza 677,3 9,52 

WRD 150 Desková fréza 1261 17,72 

Suma   7117,24 100,00 

 

Samotné sestrojení ABC analýzy je znázorněno v tabulce 10. Předchozí tabulka 9 

byla doplněna o kumulativní součet, což je postupné načítání četnosti jednotlivých hodnot, 

které jsou vzestupně uspořádány podle procentuálního zastoupení v celkové sumě prostojů. 

Poté bylo určeno týmem vybraných spolupracovníků, které položky zařadíme do skupin A, 

B a C. Sloupec % položek byl sestrojen následně: do skupiny A byly přiřazeny 4 položky. 



28 

 

Tato hodnota byla podělena celkovým počtem všech strojů a tento výsledek byl převeden 

na procenta. Obdobným způsobem probíhal výpočet B a C. Kdy Skupině B byly přiřazeny 

2 položky a skupině C bylo přiřazeno 5 položek. Sloupec % celku vyjadřuje kumulativní 

součet procentuálního vyjádření sumy ve skupinách A, B, C za hodnocené období. 

 

Tab. 10 Výpočet ABC analýzy 

Stroj 
Součet 

prostojů za 
5 let v hod. 

% z celku 
kumulativní 

součet 
Skupina % položek % celku 

WRD 150 970 17,72 17,72 A 36,36 59,10 

SUA 80 797,7 14,57 32,29 A     

WHN 
110Q 763,5 13,95 46,23 A     

SHW-
UFZ6L 704,5 12,87 59,10 A     

RS 100 577,5 10,55 69,65 B 18,18 20,06 

WHN 13 
CNC 521 9,52 79,17 B     

CTX 410 344,5 6,29 85,46 C 45,45 20,83 

CTX 520 306 5,59 91,05 C     

C80 232,2 4,24 95,29 C     

SUA 125 167,4 3,06 98,35 C     

SU 50 90,5 1,65 100,00 C     

 

V tabulce 11 jsou vybrané hodnoty pro sestrojení grafu ABC analýzy a její 

Lorenzovy křivky. Tyto hodnoty jsou součty ve sloupci % položek a sloupci % celku. 

 

Tab. 11 Data k sestrojení grafu 

Skupina/Osa Osa x  Osa y 

A 36,36 59,10 

B 54,55 79,17 

C 100,00 100,00 
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Na obrázku 7 je vidět samotné sestrojení ABC analýzy a Lorenzovy křivky. 

 

 

Obr. 7 Lorenzova křivka 

 

6.2 Aplikace FMEA metody 

Analýza způsobů a důsledků poruch byla aplikována ve společnosti HK na celkem 

4 strojích, které vyšly z analýzy ABC jako nejporuchovější. Tým FMEA metody se skládal 

z lidí různých úrovní organizace. Ideální počet je 5-7 členů. Realizátory HK tymů FMEA 

metody byli: vedoucí údržby, vedoucí strojního střediska, technolog opracování, zámečník, 

cost controller a výrobní manažer. Realizovaná FMEA analýza, byla sestavena autorem 

diplomové práce na základě konzultace s členy týmu FMEA společnosti HK.  

 

6.2.1 Popis vybraných strojů: 

Desková fréza WRD 150 

Strojní zařízení WRD 150 (viz Obr. 8) slouží pro horizontální frézování a vrtání 

otvoru. Celková hmotnost stroje je 117 t. Stroj při své práci může pojíždět ve dvou osách X 

a Y kdy v ose X je maximální pojezd 14 000 mm a v ose Y je maximální pojezd 

3 500 mm. Hlavní částí stroje je otočný stůl o rozměrech 3000 x 2500 mm, který může být 

zatížený maximální hmotností 25 tun. Maximální rychlost otočeného stolu je 3 ot. /min. 
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Celková hmotnost stroje, je 117 tun. Společnost HK zařízení pořídila od výrobce TOS 

Varnsdorf v roce 2007, je tedy 7 let v provozu. 

 

Obr. 8 Desková fréza WRD 150 [28] 

 

 

CNC soustruh SUA 80 

Strojní zařízení SUA 80 (viz Obr. 9) je univerzální CNC fréza. V tomto zařízení lze 

obrábět obrobek o maximální délce 5 000 mm (upínací délka). Obrobek pak lze frézovat 

v pracovní délce 4850 mm a o průměru obrobku v rozmezí 200 - 530 mm Maximální váha 

obrobku je 6 tun, při použití podpěry lze obrábět obrobky o váze až 8 tun. Strojní zařízení 

SUA 80 bylo vyrobeno společností TOS Varnsdorf a pořízeno v roce 2002 je tedy 12 let 

v provozu. 

 

 

Obr. 9 CNC soustruh SUA 80 [28] 
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Vodorovná fréza WHN 110 Q 

Strojní zařízení WHN 110 Q (viz Obr. 10) slouží pro horizontální vrtání otvorů. 

Fréza je stavitelná ve třech osách X, Y a Z. V ose X lze nastavit otočný stůl až 

o 2 000 mm, ve svislé ose Y lze nastavit vřeteník až o 1 600 mm, v ose Z lze přestavit 

stojanu frézy maximálně o 500 mm. Rozměry otočného stolu jsou 1250 x 1400 mm 

a maximální zatížení otočného stolu je 8 tun. Vodorovná fréza WHN 110 Q může pracovat 

v otáčkách v rozmezí 10 - 3300 ot. /min. Strojní zařízení bylo pořízeno v roce 2010 

a výrobce toho zařízení je TOS Varnsdorf. 

 

 

Obr. 10  Vodorovná fréza WHN 110 Q [28] 

 

 

Desková fréza SHW- UFZ6L 

Strojní zařízení SHW- UFZ6L (viz Obr. 11) je využíváno jako horizontální CNC 

fréza pro vrtání otvorů. Fréza se může pohybovat ve třech osách X, Y, Z. V ose X 

o 18 000 mm, v ose Y o 4 100 mm a v ose Z o 1 500 mm. Otočný stůl frézy má průměr 

3 000 mm, maximálně ho lze zatížit obrobkem o hmotnosti 15 tun při nutnosti otáčení stolu 

nebo statickým zatížením o hmotnosti 40 tun bez možnosti otáčení stolu. Fréza může 
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pracovat s otáčkami v rozmezí 22 - 3200 ot. /min. Desková vrtačka SHW- UFZ6L byla 

vyrobena společností SHW bearbaitungstechnik a HK jí pořídila v roce 2002. 

 

 

 

Obr. 11  Desková fréza SHW- UFZ6L [28] 

 

 

6.2.2 FMEA stroje WRD 150 

U stroje WRD 150 (viz Tab. 12) byly zaznamenány poruchy na hydrosystému 

a geometrii stroje. Hydrosystém je poruchový ve dvou případech. Pokud ubude z důsledku 

vadné řídící jednotky tlak na stroji, dojde k jeho nefunkčnosti. Jestliže dojde k opačnému 

případu, že tlak v hydrosystému je velmi vysoký, nastane v lepším případě únik kapaliny 
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a v horším případě destrukce stroje. Proto je vyhodnoceno, jako nejlepší postup údržby 

pravidelně kontrolovat řídící jednotku. 

 Jestliže stroj nepracuje v dané přesnosti, nastane porucha na geometrii. Tato 

porucha zapříčiní vychýlení osy nebo nastane chyba ze strany zaměstnance. Jako jedno 

z nejlepších řešení bylo doporučeno určovat a označovat míry na měřidlech a kontrolovat 

jednotlivé zaměstnance jestli pracují správně. 

 

Tab. 12 FMEA analýza stroje WRD 150 

Stroj 
Možná 

porucha 
Možné následky 

poruchy 
Závaž
nost 

Možné příčiny 
Pravděpo
dobnost 

Momentální 
opatření 

Možnost 
odhalení 

Detekce 
Rizikové 

číslo 

WRD 
150 

Porucha 
hydrosysté

mu 

Nízký 
hydraulický 

tlak 

8 

Vadná 
řídící 

jednotka 
4 

Pravidelné 
kontroly a 

servis 

Kontrola 
1 x za půl 

roku 
5 160 

Vysoký hyd. 
tl. 

Únik hyd. 
kapaliny, 

nebo 
destrukce 

4 

Pravidelná 
kontrola 

stavu hyd. 
kap. 

Kontrola 
1 x za půl 

roku 
5 160 

Geometrie 
stroje 

Stroj 
nepracuje 

v dané 
přesnosti 

7 

Vychýlení 
osy 

4 Kalibrace 
Kontrola 
1 x za půl 

roku 
4 112 

Lidský 
faktor 

6 Proškolit 
Kontrola 

1 x 
denně 

2 84 

 

Vyhodnocení rizikového čísla: 

Při vyhodnocení rizikového čísla na stroji WRD 150 byly určeny jako 

nejrizikovější dvě příčiny poruch: nízký hydraulický tlak a vysoký hydraulický tlak. Při 

zavedení pravidelných kontrol se sníží poruchovost na řídící jednotce a přestane tak unikat 

hydraulická kapalina. Předejde se ztrátovosti a případné destrukci stroje, který by jinak 

zamezil plynulému chodu. 

 

6.2.3 FMEA stroje SUA 80 

U stroje SUA 80 (viz Tab. 13) byly zaznamenány jako nejzávažnější tyto poruchy: 

porucha optického pravítka a porucha dopravníku třísek. Následkem havárie stroje 

a k nezvrtanému poškrábání čočky dochází k možné poruše optického pravítka. První 
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příčinou poruchovosti je zanesení optického čidla. Jako možné východisko nápravy je 

vyčištění čočky a její kalibrace. Další z mnoha příčin je špatné krytování pravítka. Bylo 

doporučeno zavést lepší konstrukční řešení krytování pravítka. Následkem nežádoucí 

špony pod krytem nastává nezvratné poškrábání čočky. Jediným řešením je celou čočku 

vyměnit za nový kus. 

 Následkem mechanického narušení dopravního pásu a ucpáním stroje šponami 

dochází k poruchovosti dopravníku třísek. Příčinou je opotřebení materiálu (zlomená 

lopatka, prasklý článek) a nesprávná manipulace. Aby bylo možno předcházet 

poruchovosti na dopravníku je doporučováno vyčistit stroj od špon.  

 

Tab. 13 FMEA analýza stroje SUA 80 

Stroj 
Možná 

porucha 
Možné následky 

poruchy 
Závaž
nost 

Možné příčiny 
Pravděpo
dobnost 

Momentální 
opatření 

Možnost 
odhalení 

Detekce 
Rizikové 

číslo 

SUA 
80 

Porucha 
optického 
pravítka 

Havárie 
stroje 

6 

Zanesení 
optického 

čidla 
6 

Kalibrace 
Kontrola 
1x za půl 

roku 
5 180 

Vyčištění 
Kontrola 
jednou 
denně 

2 72 

Nezvratné 
poškrábání 

čočky 

Použití 
špatných 
materiálů 

6 
Špatné 

krytování 
pravítka 

Lepší 
konstrukčn

í řešení 
9 324 

Špona pod 
krytem 

7 Výměna Žádné 10 420 

Porucha 
dopravníku 

třísek 

Mechanické 
narušení 

dop. pásu 
7 

Opotřebení 
materiálu 
(zlomená 
lopatka, 
prasklý 
článek) 

7 

Pokračuje se 
dál, špony 
padají na 

zem 

Vizuální 
kontrola 

4 196 

Ucpání 
stroje 

šponami 

Nesprávná 
manipulace 

8 
 Vyčistit od 

špon 

Kontrola 
stavu 1x 

měsíc 
4 224 
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Vyhodnocení rizikového čísla: 

Při hodnocení rizikového čísla u stroje SUA 80 bylo zjištěno, že u mechanického 

narušení dopravního pásu vzniká nekontrolovatelné opotřebení materiálu, a proto je 

důležité zabývat se tímto problémem nejdříve. Aby se docílilo menšího rizikového čísla, je 

potřeba pravidelná vizuální kontrola operátorem. 

 

6.2.4 FMEA stroje WHN 110Q 

U stroje WHN 110Q (viz Tab. 14) byly odhaleny jako nejzávažnější tyto poruchy: 

porucha mazání a prasklá kleština. Následkem je zadření mechanických částí, které 

zbytečně způsobí nedostatek maziva. Aby nedocházelo k zadření mechanizmu, je 

doporučeno zavést pravidelnou údržbu, která odstraní tuto závadu. Jelikož se jedná 

o výrobní halu, ve které je vysoká prašnost, je doporučeno pravidelně odvětrávat technické 

místnosti a zavést pravidelný úklid. 

 Z důvodu závažné poruchy prasklé kleštiny dochází k celkovému narušení stability 

stroje. Jako jedna z mnoha příčin byla vyhodnocena nevhodnost použitého materiálu, 

mechanické opotřebení či vnitřní vada. Je nezbytné mít v záloze rezervní díl kleštiny, aby 

nedocházelo k zastavení chodu výroby. 

 

Tab. 14 FMEA analýza stroje WHN 110Q 

Stroj 
Možná 

porucha 

Možné 
následky 
poruchy 

Závaž
nost 

Možné příčiny 
Pravděpo
dobnost 

Momentální 
opatření 

Možnost 
odhalení 

Detekce 
Rizikové 

číslo 

WHN 
110Q 

Porucha 
mazání 

Zadření 
mechani

ckých 
částí 

8 

Nedostatek 
maziva 

6 
Pravidelná 

údržba 
Kontrola 
1x týdně 

3 144 

Vysoká 
prašnost 

7 
Lepší a 

výkonnější 
filtry 

Kontrola 
1x denně 

2 112 

Prasklá 
kleština 

Narušení 
stability 
nástroje 

8 

Použití 
nevhodných 

mat. 
6 Rezervní díl Žádné 10 480 

Vnitřní vada 4 Výměna Žádné 10 320 

Mechanické 
opotřebení 

5 
 Výměna 

dílu 
Kontrola 
1x ročně 

9 360 
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Vyhodnocení rizikového čísla: 

V průběhu vyhodnocení rizikového čísla u stroje WHN 110Q bylo stanoveno 

nejrizikovější příčinou nevhodný použitý materiál kleštiny. Je proto doporučeno mít na 

skladě větší počet rezervních dílů kleštin. Při pravidelných objednávkách dílů se zajistí 

stabilnější a méně poruchový chod stroje. Za zmínku ještě stojí mechanické opotřebení 

kleštin. Pravidelnou kontrolou se zajistí lepší stabilita stroje. 

 

6.2.5 FMEA stroje SHW-UFZ6L 

U stroje SHW-UFZ6L (viz Tab. 15) byly detekovány jako nejzávažnější tyto 

poruchy: shořel motor osy a nastala porucha chlazení. Následkem je celková nefunkčnost 

stroje, která způsobí pozastavení výroby. Hlavní příčinou těchto poruch byly zaznamenány 

převážně chyby lidského elementu (např. nesoustředěnost) a dlouhodobé opotřebení 

materiálů stroje. Do budoucna je možné tyto poruchy odstranit odborným poučením, nebo 

proškolením zaměstnanců. 

U možné poruchy chlazení nástroje pak dochází k celkovému přehřátí, nebo 

nadměrnému ochlazení nástroje.  Nejvýznačnější poruchy na chlazení nastávají 

nedostatečným množstvím chladicí kapaliny, úniku chladicí kapaliny, nebo porucha 

čerpadla. Při zavedení pravidelných vizuálních kontrol operátora a včasného hlášení závad 

docílíme hlídání kapaliny a udržení jejího stabilního stavu. Poslední a neméně důležitou 

části poruchy tvoří nedodržení pravidelných vizuálních kontrol. Denní vizuální kontrolou 

operátora bude docíleno minimální poruchovosti stroje. 
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Tab. 15 FMEA analýza stroje SHW-UFZ6L 

Stroj Možná 
porucha 

Možné 
následky 
poruchy 

Závaž
nost 

Možné příčiny 
Pravděp
odobno

st 

Momentální 
opatření 

Možnost 
odhalení 

Detekce 
Rizikové 

číslo 

SHW-
UFZ6L 

Shořel 
motor 

osy 

Nefunkčno
st stroje 

8 

Lidský 
element 

5 Proškolení 
Kontrola 

1x za 
měsíc 

4 160 

Opotřebení 
materiálu 

4 
Pravidelné 

servisní 
prohlídky 

Kontrola 
1x za půl 

roku 
5 160 

Výpadek 
návaznosti 
na výrobu 

Nedodržení 
vizuálních 
prohlídek 

7 
Pravidelné 

vizuální 
prohlídky 

Kontrola 
1x za 
měsíc 

4 224 

Nesoustředěn
ost 

zaměstnanců 
8 Poučení 

Kontrola 
1x za rok 

8 512 

Porucha 
chlazení 

Přehřátí 
nástroje 

7 

Nedostatečné 
množství 
chladicí 
kapaliny 

5 
Vizuální 
kontrola 

operátora 

Kontrola 
1x denně 

2 70 

Únik chladicí 
kapaliny 

6 
Včasné 
hlášení 
závad 

Kontrola 
1x denně 

2 84 

Nadměrné 
chlazení 
nástroje 

Nedodržení 
vizuálních 
prohlídek 

7 
Pravidelné 

vizuální 
prohlídky 

Kontrola 
1x za 
měsíc 

4 196 

Porucha 
čerpadla 

6 
Včasné 
hlášení 
závad 

Kontrola 
1x denně 

2 84 

 

Vyhodnocení rizikového čísla: 

Vyhodnocení rizikového čísla u stroje SHW-UFZ6L dopadlo následovně. 

U poruchy shořelého motoru osy byla zaznamenána jako nejrizikovější příčina 

nedostatečné poučení zaměstnanců. Proto bylo doporučeno se zaměřit na tento aspekt jako 

první a všechny nesoustředěné zaměstnance lépe poučit, aby nedocházelo k této poruše. 
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7 NÁVRH EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ 

Společnost Huisman Konstrukce, s.r.o. se řadí mezi jednu z nejúspěšnějších 

společností ve svém oboru. Dokazuje to výše obratu, jehož dosahuje jen 0,5 % firem v ČR. 

Společnost zaměstnává téměř 700 zaměstnanců a je významným zaměstnavatelem 

v Moravskoslezském kraji. V nejaktuálnější výroční zprávě, která hodnotí rok 2012, bylo 

zjištěno, že společnost hospodařila se ziskem 44 364 000 Kč (před zdaněním). Společnost 

Huisman Konstrukce, s.r.o. se snaží neustále inovovat s cílem dosáhnout dynamického 

ekonomického rozvoje a růstu. Postupnými ekonomickými inovacemi se snaží dospět 

svých vytyčených cílů. Její současný rozvoj v řízení údržby spěje k zavedení FMEA 

metody, která je nedílnou součástí hlavní TPM metody do celkového systému řízení. I přes 

vysoké obraty společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. bylo zjištěno za pomocí metody 

FMEA a analýzy ABC, že by mohla vykazovat ještě lepší ziskovost než doposud. Z počtu 

jedenácti strojů byly čtyři vyhodnoceny jako nejrizikovější. Po detailnější analýze těchto 

strojů byly zjištěny hlubší nedostatky, které při odstranění zaručí firmě HK ještě lepší 

obratovost. 

U CNC frézy SHW UFZ6L bylo pozitivně hodnoceno dodržování vizuální kontroly 

a včasné hlášení závad operátory. Jako negativní aspekt bylo vyhodnoceno nesoustředěnost 

ze strany zaměstnanců. Z dlouhodobějšího hlediska bylo proto doporučeno zaměřit svou 

organizaci práce nejen na výrobní složku, ale i na personální. Manažer lidských zdrojů by 

měl upravit pracovní stanovy a zavést vhodnou metodu, pro lepší adaptaci zaměstnanců. 

Aby z dlouhodobého hlediska nedocházelo k jejich nesoustředění. Když se zlepší 

soustředěnost u zaměstnanců, tak dojde k zlepšení i u servisních prohlídek, které nejsou 

jinak včasně dodržovány. Společnost by se proto měla zaměřit na zlepšení podmínek u 

zaměstnanců, kteří obsluhují CNC frézu SHW UFZ6L. 

U CNC soustruhu SUA 80 bylo vyhodnoceno dle analýzy FMEA jako 

nejpřínosnější určování a označování míry na měřidlech a pravidelné čištění zaneseného 

optického čidla. Zhoršení stavu soustruhu zapříčinilo nezvratné poškrábání čočky. 

Důvodem poruchy bylo náhodné vniknutí špon pod kryt. Z krátkodobého hlediska byla 

doporučena výměna čočky za novou a z dlouhodobého hlediska bylo navrženo lepší 

krytování čočky. Po dalším vyhodnocení stavu poruchovosti optického pravítka bylo 
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zjištěno použití špatných materiálů ke krytování pravítka. Bylo proto doporučeno zaměřit 

se na lepší konstrukční řešení.  

U frézy WHN 110Q bylo klasifikováno jako nejlepší řešení použití výkonnějších 

filtrů z důvodu vysoké prašnosti na pracovišti, která způsobovala poruchy mazání a zadření 

mechanických částí. Dále byla kladně vyhodnocena pravidelná údržba zásobníků maziva. 

Z důvodu použití nevhodného materiálu je narušena stabilita nástroje. Vadu nelze nijak 

odhalit. Je nutné proto mít k dispozici rezervní díl kleštiny. Stejný postup byl doporučen 

u vnitřní vady v kleštině. 

U deskové frézy WRD 150 byla pozitivně hodnocena porucha na geometrii stroje. 

Byla doporučena vizuální kontrola operátorem. Riziko poruchy bylo eliminováno také 

z důvodu časté kontroly operátora na pracovišti. Bylo navrhnuto pravidelné proškolení 

zaměstnanců obsluhující frézu. Další příčinou poruchy, která může nastat na geometrii 

stoje je vychýlení osy. Bylo vyhodnoceno jako nejlepší řešení pravidelnější kalibrace této 

frézy. Největší chyba, která může nastat u stroje WRD 150, je porucha hydrosystému. 

Následkem poruchy je kolísavý tlak zapříčiněný vadnou řídící jednotkou, nebo únikem 

hydraulické kapaliny. Vzniklá porucha se dá eliminovat zavedením pravidelných 

půlročních kontrol stavu hydraulické kapaliny. 
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8 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce je tematicky zaměřena na problematiku managementu 

údržby a využití analyticko-diagnostických postupů zjišťování příčin závad na strojním 

zařízení ve výrobní strojírenské společnosti. Práce byla řešena ve spolupráci se společností 

Huisman Konstrukce, s.r.o. a bylo tak umožněno využít teoreticko-analytické postupy na 

skutečné údaje strojní údržby, které společnost poskytla. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí-části teoretické a části praktické. 

V teoretické části je popisována historii, ekonomický vývoj a současný statut společnosti 

Huisman Konstrukce s.r.o. a prostor je také věnován podrobnému teoretickému popisu 

problematiky managementu řízení údržby. V praktické části práce je pak využita ABC 

a FMEA analýza pro hodnocení vybrané skupiny strojního zařízení. 

Pro praktickou část diplomové práce byly k dispozici údaje o údržbě jedenácti 

strojů. Tyto stroje jsou užívány přímo ve výrobě a na jejich provozu je tak závislý celý 

výrobní proces. Na hodnocenou skupinu strojů byla aplikována ABC metoda a na 

výsledcích této analýzy byly vyčleněny stoje s nejvyšší poruchovostí. Jmenovitě se jednalo 

o tyto stroje: CNC fréza SHW-UFZ6L, CNC soustruh SUA 80, fréza WHN 110Q 

a desková fréza WRD 150. Tato skupina strojů byla dále podrobně analyzována FMEA 

metodou. Výsledky FMEA analýzy vedly k navržení nejvhodnějších opatření, které 

povedou k odstranění nejčastěji vzniklých poruch. 

FMEA metoda se při hodnocení vybraného vzorku strojů projevila jako velmi 

účinný diagnostický nástroj. Zavedením metody do celkového systému řízení údržby ve 

společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o., povede ke snižování poruchovosti strojního 

zařízení a plynulejšímu výrobnímu procesu, což bude mít příznivý vliv také na zvýšení 

obratovosti společnosti. 
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