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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
HEISIG, L. Technická diagnostika jako nástroj prediktivní údržby. Ostrava: katedra 

výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2009, 53s. Diplomová práce, vedoucí: doc. Ing František Helebrant CSc. 

 

Diplomová práce se zabývá technicko – ekonomickým zhodnocením stavu strojů za 

použití technické diagnostiky jako jedním z nástrojů údržby. V úvodu jsou zmíněny 

metody údržby a technické diagnostiky, které se v praxi používají, dále jsou uvedeny 

nové trendy v oblasti údržby a managementu údržby. 

 

V praktické části je zpracována technicko – ekonomická bilance stavu strojů s 

následným zhodnocením přínosu technické diagnostiky v údržbě. 
 

ANNOTATION OF BACHALOR WORK 

HEISIG, L. Technical diagnostics as tool of predictive maintenance. Ostrava: 

Department of Production Machine and Design, Faculty of Mechanical Engineering 

VŠB – Technical University of OSTRAVA, 2007, 52 p. Thesis, head:  doc. Ing 

František Helebrant CSc. 

 

The aim of the thesis deals with technical – economic valuation of machine’s 

condition with use of technical diagnostic as once of tool of maintenance. In the 

introduction, are discussed methods of maintenance and technical diagnostics, which 

can be use in practice, I am also engaged a new trends in the field of maintenance and 

management of maintenance. 

In the practical part is work up technical – economic audit machine’s condition 

with sequentially valuation of contribution technical diagnostic in maintenance. 
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1 Úvod 
 

Důležitou podmínkou výroby je dobrý technický stav výrobního zařízení. Plná 

pracovní pohotovost a výkonnost strojů a zařízení zajišťuje plynulý průběh výrobního 

procesu. Je proto důležité se o své stroje a zařízení pečovat a starat, udržovat je a popř. 

opravovat, přičemž cílem je zachovat je v provozuschopném stavu. V současné době se 

k tomu používají relativně dokonalé systémy prediktivní, popř. proaktivní údržby. V 

uvedených systémech zaujímají velmi významné místo nejrůznější metody technické 

diagnostiky neoddělitelně svázané s údržbovými zásahy v praxi a s teoretickou 

spolehlivostí.  

Hlavním cílem technické diagnostiky je využít všechny dostupné informace o 

stavu diagnostikovaného objektu bez demontáže, za jeho běžného, popř. extrémního 

nastavení podmínek provozu. O rozsahu diagnostiky a jejím konkrétním provedení 

rozhodují výsledky úvah pokládající na jednu misku vah předpokládané náklady na 

diagnostický systém a jeho provoz a na druhou odhad výše úspor vzniklých eliminací 

pravděpodobného počtu havárií. Novou strategií údržby je tedy snížení počtu potřeb 

náhradních dílů, prodloužení života sledovaného objektu a tím zvýšení produktivity a 

konkurenceschopnosti na trhu. Z těchto důvodů se v údržbě mluví o technickém 

přínosu, který vyvolá ekonomický přínos a o peníze tady jde především. 
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2 Údržba strojů a zařízení 
 

Údržbu lze definovat jako jistý proces realizovaný s cílem udržovat zařízení v 

provozuschopném stavu, tj. odstraňovat důsledky opotřebení a všech dalších provozních 

vlivů, stejně jako veškerého negativního působení prostředí a předvídaných i 

nepředvídaných poruch. 

V dnešní době, kdy podniky díky konkurenci nedosahují takových zisků je 

samozřejmostí, že se snaží snižovat výrobní náklady. Díky tomu je jakákoliv 

neplánovaná odstávka nežádoucí. A to nejen kvůli její ekonomické stránce v důsledku 

opravy. V současnosti již není většinou rozhodující cena za opravu stroje ale finanční 

ztráta způsobená zastavením výroby.  

Často se stává, že přerušení výroby je dražší než např. samotný stroj. 

Jednoduchým příkladem může být zastavení výroby v automobilovém závodě kdy 

hodina „prostoje“ výroby může stát i několik desítek milionů korun. ( Škoda-Auto 1 

hodina bez výroby = cca 80 nevyrobených vozů při průměrné ceně 320 tis = 25,6 mil 

korun).  

Zde je jasně vidět, že na údržbu je vyvíjen tlak, aby nedocházelo k neočekávaným 

výpadkům ve výrobě. Na druhou stranu je údržba sledována z pohledu jejich celkových 

nákladů. Ideálním stavem by samozřejmě byly nulové náklady na údržbu a žádné 

výpadky či poruchy ve výrobě. Toho se samozřejmě nedá docílit. Proto se snaha 

orientuje na dosažení určitého kompromisu mezi rizikem poruch a náklady na údržbu. 

Z historického hlediska lze rovněž definovat mnoho kritérií, podle nichž se údržba 

různě člení. Všeobecně panuje v podstatě shoda v členění údržby do tří, popř. i více 

základních vývojových stupňů (generací, systémů) označovaných jako údržba: 

 

• po poruše, 

• preventivní (podle časového plánu), 

• prediktivní a proaktivní (podle skutečného stavu). 

 

V současné době, kdy se využívají moderní zařízení s vysokou úrovní 

elektronizace a často i s jistým stupněm vlastní inteligence, se již rozhodně nelze 

spokojit s intuitivním přístupem k jejich údržbě. Při sledování nejrůznějších druhů 

opotřebení, poškození a blížících se závad či poruch je třeba postupovat v těsné 
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součinnosti s dalšími obory. Na poli údržby se tak nejen stále častěji pracuje s 

teoretickou spolehlivostí, ale systémy péče o provozovaná zařízení se také stále častěji 

rozšiřují především o diagnostické metody a postupy. 
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3 Základní charakteristika systémů údržby 
 

Jako každý obor prošla i údržba vývojem, který se dá charakterizovat přístupem 

k údržbě v jednotlivých obdobích. Mezi nejstarší způsoby údržby patří čekání na 

samotnou poruchu a její následné odstranění. I když tento způsob se považuje za již 

zastaralý a dávno překonaný, můžeme se s ním stále setkat. S rozvojem výpočetní 

techniky se začal požívat systém preventivních výměn. Dalším, krokem bylo zavedení 

monitorování jednotlivých strojů pomocí hardwaru a k němu speciálně navrženého 

softwaru. Díky tomu bylo možné zjistit opravdový stav stroje a naplánovat včas výměnu 

vadných součástí. Posledním systémem je řízení podle skutečného stavu. Myšlenka je 

velice jednoduchá, ale v praxi se setkáváme s mnohými problémy. Základní filozofií je 

změření skutečného stavu stroje s pomocí objektivních metod. Díky této informaci je 

možné naplánovat údržbu a připravit se na ni. Je možné provést i odhad času, za který je 

možné zařízení ještě provozovat.  

Dalším bodem je snaha zjištění příčin poruchy, a zda není možné poruše předejít. 

Nečekané odstávky jsou díky tomu sníženy na minimum. Praxe dokazuje snížení 

nečekaných poruch až o 80 %. To má samozřejmě pozitivní vliv na snížení nákladů.  

 

Typy údržby: 

 

� Údržba po poruše vyžaduje ve své podstatě velmi malé náklady během 

samotného provozu zařízení. Vše se odvíjí od skutečnosti, že k poruše při tomto 

způsobu provozu zákonitě dochází a údržba pak řeší následky. Ovšem následky, 

které se projeví nejen bezprostředně v podobě požadavku na opravu systému 

(výměnu částí zničených a poškozených poruchou apod.), ale také jako dopady 

poruchy v podobě často dlouhodobé odstávky zařízení a následného výpadku 

produkce. Výsledkem v současnosti již zcela výjimečně používaného systému 

údržby po poruše jsou jak časové ztráty, tak i velmi vysoké náklady, dané 

součtem nákladů na obnovu zničeného zařízení a ztrát z výpadku produkce, 

když naposled uvedené ztráty jsou nezřídka i několikanásobkem vlastních 

nákladů na opravu.  
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� Údržba preventivní, v praxi stále ještě používaná, ale také nezastupitelná, je ve 

své podstatě poplatná obecné teorii spolehlivosti. Díky teoretické spolehlivosti a 

předpokládaným časovým průběhům významných parametrů spolehlivosti 

jednotlivých uzlů systému jsou stanoveny intervaly oprav a výměny těchto uzlů 

nebo jejich vybraných klíčových prvků. Často se tedy v praxi hovoří o „údržbě 

podle časového plánu“. Výhodou preventivní údržby je, že se při ní v naprosté 

většině případů předejde poruše. Jestliže se porucha přece jen vyskytne, jsou její 

dopady a také náklady na její odstranění nesrovnatelně nižší až zanedbatelné 

oproti předchozí variantě. Je však třeba počítat se značnými náklady na 

plánované opravy (výměnu prvků a celých uzlů) podle předem stanoveného 

časového plánu. Tyto zásahy mnohdy navíc představují zcela zbytečnou 

výměnu, když jsou v předstihu z důvodu prevence měněny ještě zcela funkční 

části systému za nové. V součtu náklady klesají jen mírně, protože zde zůstávají 

relativně vysoké náklady na pravidelný cyklus oprav a náhradní díly. 

 

� Údržba prediktivní  se začala dostávat do popředí zájmu v posledních 

desetiletích právě ve spojení s rozmachem technické diagnostiky. Předpokládá 

spojení všech dosažitelných výhod předchozích systému údržby v pravém slova 

smyslu. Při generačním chápání jednotlivých úrovní by představovala současnou 

třetí generaci systémů údržby. Jejím hlavním přínosem je důslednější možné 

předcházení poruch. Jednotlivé opotřebované a poruchou ohrožené součásti či 

celé uzly se opravují a vyměňují v optimálním předstihu. Znamená to v době, 

která je nezbytná z hlediska fungování systému, tj. s dostatečnou rezervou před 

samotnou poruchou nebo mezním stavem, ale v okamžiku, kdy je příslušná 

součást již patřičně „opotřebovaná“. Důsledkem pro systém údržby a cyklus 

oprav je pokles nákladů na minimum. Náklady na samotnou údržbu se oproti 

předchozím variantám několikanásobně snižují. Protože se včas předchází 

poruše, jsou rovněž minimální druhotné ztráty způsobené výpadkem výroby. 

Délka odstávky zařízení na dobu potřebnou k nutné preventivní opravě je v 

porovnání s údržbou po poruše zpravidla zcela zanedbatelná. Je však třeba 

přiznat, že narůstají počáteční náklady, dané především poměrně vysokou 

pořizovací cenou diagnostických systémů. Další průběžné náklady jsou v 

porovnání s počátečními náklady již velmi nízké. Aby bylo možné správně 
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stanovit správný okamžik pro údržbu, je třeba zařízení trvale, popř. alespoň 

periodicky sledovat a podle zjištěných hodnot určitých provozních parametrů 

tento optimální okamžik určit. Přestože diagnostické systémy nepatří k 

nejlevnějším a zvyšují celkové náklady (náklady na ně se přičítají k nákladům 

na samotnou údržbu), většinou se ještě několikanásobně vrátí v podobě úspor 

nákladů na odstranění následků poruchy či havárie. 

 

� Proaktivní údržba může být v daném schématu vývoje metod údržby 

považována za další vyšší úroveň, ale je otázkou, zda si zaslouží ocenění jako 

nová, tj. čtvrtá generace údržby. V podstatě jde o současnou vrcholnou podobu 

prediktivní údržby, při níž se také vychází ze daného technického stavu 

provozovaného objektu. Proaktivní varianta údržby znamená důsledné hledání 

příčiny vzniklé poruchy a vychází zcela z předchozí prediktivní verze, kterou 

dále zdokonaluje, takže jejím základem je opět využití diagnostiky, zpravidla 

ovšem mnohem komplexnější. V moderních diagnostických systémech 

odpovídajících potřebám proaktivní údržby se kombinují mnohé dosud relativně 

samostatné obory diagnostiky tak, aby bylo optimálně pokryto celé sledované 

zařízení. Proaktivnost se mj. projevuje také tím, že nová zařízení, zejména ta 

„životně důležitá“, se již navrhují s ohledem na snadný přístup při zavádění 

diagnostiky třeba v budoucnu. Již při konstruování stroje či zařízení akčního 

řešení by tedy mělo být pamatováno na možnost připojení diagnostických 

systémů, počítá se s umístěním snímačů a měřicích míst pro sledování vibrací, 

teplot, s odběrem vzorků maziv a zjišťováním dalších parametrů. Použití 

proaktivní údržby se především výrazně snižují náklady na zavedení 

diagnostických systémů pro periodické či trvalé sledování provozovaného 

zařízení. Zavést dodatečně diagnostiku na hotovém stroji není vždy jednoduché 

a nezřídka jsou přitom nutné určité úpravy, které se odrazí ve vedlejších 

nákladech. Potřeba dodatečných úprav může vést i k jiným průvodním 

problémům, těžkostem a ústupkům. Proaktivní přístupy tomuto zabraňují a 

umožňují použít předem zvolené optimální způsoby diagnostiky při minimálním 

nárůstu nákladů. 
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4 Technická diagnostika a její místo v systému údržby 
 

Technická diagnostika je v současné době velmi obsáhlý obor. Název je odvozen z 

řečtiny a lze ho překládat jako „(určení) skrze poznání“. Při použití technické 

diagnostiky skutečně jde o poznání určitého stavu sledovaného objektu. 

V současnosti jsou to v naprosté většině případů objektivní, navíc bezdemontážní 

a nedestruktivní metody, které získávají informace o zkoumaném objektu 

prostřednictvím jeho vnějších projevů, takže většinou jde o nepřímou diagnostiku. 

Úspěšný diagnostický systém musí z podstaty věci vedle samotné diagnózy pracovat 

také s prognózou a genezí, když: 

 

• diagnóza je vyhodnocení provozuschopnosti objektu (jeho okamžitého stavu) za 

daných podmínek; vede k řešení dvou základních úloh, kterými jsou detekce a 

lokalizace poruchy, 

• prognóza představuje určení budoucího vývoje technického stavu objektu na 

základě statistických vyhodnocení pravděpodobnosti bezporuchového stavu, 

• geneze je analýza příčin poruch nebo předčasného zhoršení technického stavu 

objektu a předpokládá dostatečnou znalost jeho „historie“. 

 

Patřičných výsledků při zjišťování příčin poruch a odstranění jejich následků lze 

docílit jen při vzájemné součinnosti uvedených tří složek. Aktuální stav lze určit na 

základě dokonalé znalosti předchozího, ale také ještě očekávaného technického života 

(zbytkové životnosti). To se promítá i do příslušného plánu oprav a údržby na straně 

jedné a zvýšené spolehlivosti a bezpečnosti provozu na straně druhé. 

Bez účasti technické diagnostiky jako oboru není vůbec možná především 

existence moderních systémů prediktivní i proaktivní údržby, které vynikají svou 

efektivností a účinností, ale přitom jsou zcela závislé na kvalitě diagnostiky. Bez trvalé 

přítomnosti diagnostiky lze dosáhnout pouze nižších úrovní systému údržby s menší 

účinností a s vyššími náklady. Současně lze rovněž konstatovat, že při použití 

diagnostických metod je možné určit skutečný okamžitý stav sledovaného stroje či 

zařízení, tj. jeho okamžitou spolehlivost. 
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5 Diagnostické metody používané v moderní údržbě 
 

Na úspěších moderních systémů údržby se výraznou měrou podílí především 

technická diagnostika, která se stává neodmyslitelnou součástí systému údržby a vlastně 

hraje rozhodující úlohu při rozpoznávání vhodného a potřebného okamžiku k provedení 

příslušného zásahu. V současné době jsou svým způsobem jako její zcela samostatné 

obory diagnostiky vyprofilovány: 

 

� vibrační diagnostika, 

� akustická diagnostika, 

� termodiagnostika, 

� tribodiagnostika, 

� elektrodiagnostika, 

� defektoskopie a další úzce specializované obory. 

 

Pominu-li na naposled uvedené, poměrně velmi specializované obory (přestože do 

technické diagnostiky rozhodně patří) a zůstane pouze prvních pět oborů a metod s 

relativně obecnou působností, každý z nich je schopen postihnout jiné ze skutečností 

podstatných pro provoz a údržbu sledovaného systému. Na rozdíl od historických 

počátků diagnostiky s jejich subjektivním hodnocením technického stavu zařízení 

mohou v současnosti jednotlivé diagnostické obory poskytnout velmi dokonalý obraz o 

okamžitém stavu objektu. Dnešní „proaktivnost“ údržby spočívá mj. také v tom, že se 

celý systém opírá o co nejobjektivnější posouzení stavu, kdy jsou jednotlivé uzly 

sledovány odpovídajícími diagnostickými systémy, takovými, které mohou nejlépe 

zachytit nebezpečnou změnu parametru. Citlivost diagnostického systému na vhodný 

parametr, který v sobě nese informaci o zhoršení stavu, umožní zcela předejít poruše a 

případné havárii i u moderních složitých výrobních a zpracovatelských komplexů. 

 

5.1 Vibra ční diagnostika (vibrodiagnostika) 

 

Vibrodiagnostika je vhodná zejména pro klasická strojní zařízení, stroje a 

přístroje. Měření mechanického chvění, rázů nebo frekvenční analýza patří v 
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současnosti k základním diagnostickým metodám, které se s výhodou používají všude 

tam, kde se jednotlivé části oproti sobě vzájemně pohybují, rotují apod. Velmi často 

jsou si metody vibrační diagnostiky podobné s diagnostikou akustickou, zejména 

využívají-li se stejné postupy frekvenční analýzy, pouze posunuté do jiných 

frekvenčních oblastí. Obě metody se tak v současné praxi nezřídka vzájemně doplňují a 

prolínají, takže se o nich také velmi často hovoří jako o vibroakustické diagnostice. Z 

akustických metod se částečně vyčleňují metody pracující v oblastech ultrazvukové 

emise, nejčastěji používané v defektoskopii, a hlukové analýzy, které se využívají 

především v oblasti hygieny a sledování pracovního a životního prostředí.  

 

Trendování vibrací: 

 

Pravidelným měřením vibrací a časovým sledováním jeho průběhu můžeme 

sestrojit tzv. vanovou křivku. Jedna se o křivku, která představuje časový průběh 

hladiny vibrací v důležitém bodě stroje. Z vanové křivky lze predikovat (prognózovat) 

zbytkovou životnost (čas do nutné opravy) dané součásti stoje a další potřebné údaje 

nutné pro strategické plánování údržby daného budou zařízení [1]. 

Obr. 1 Hladiny chvění, tzv. VANOVÁ KŘIVKA 

 

Trendový graf je podobný vanové křivce, sleduje celkové vibrace (celková 

vibrační energie celého stroje) v závislosti na čase. V trendovém grafu jsou naznačeny 

úrovně výstrahy a poplachu, přes kterou by se hodnoty vibrací neměli dostat. Vývoj 

vibrací v čase se sleduje pro vypočtené lokální otáčkové frekvence (otáčková frekvence 

ozubení apod.). Trendy nám umožňují určit (predikovat) zbytkovou životnost (čas do 
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nutné opravy), tzn. dopočítaní průběhu trendu do dané limitní hodnoty (výstraha a 

poplach) [1]. 

 

 
Obr. 2 Trendovaní vibrací [1] 

 

5.2 Termografie (termodiagnostika)  

 

V posledních několika letech se termodiagnostika velmi dynamicky rozvíjí. 

Využívá se jak u klasických strojních zařízení, tak v energetice, u elektrických strojů a 

všeobecně všude, kde v souvislosti se změnou provozních parametrů současně dochází 

k uvolňování tepelné energie a změně teploty některých uzlů sledovaného objektu. 

Vedle již klasických dotykových měření, kterým asi dominuje použití termočlánků, je to 

především široký obor bezdotykových měření v infračervené části spektra, který v 

posledních letech umožnil obrovský rozmach tohoto diagnostického oboru. Díky 

moderním infračerveným teploměrům a termokamerám se termodiagnostické metody 

šíří téměř do všech oblastí techniky. 
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5.3 Tribodiagnostika  

 

Orientuje se na problémy tření, mazání a analýzy olejů a technických kapalin 

obecně. Určuje závislosti mezi parametry technických kapalin a maziv a jistých 

příznaků poruchových stavů sledovaného objektu. Na základě výsledků sledování 

parametrů a chemické analýzy kapaliny (nejen olejů) lze velmi přesně určit blížící se 

poruchu celého systému. Dnes se postupně tento relativně mladý obor technické 

diagnostiky stává velmi životaschopným a svými výsledky se plně vyrovnává klasické 

vibroakustické diagnostice či termodiagnostice. Použití nachází u všech mechanických 

systémů obsahujících okruh s technickou kapalinou. 

  

5.4 Elektrodiagnostika  

 

V současné době se elektrodiagnostika člení do užších specializací diagnostiky 

silové elektrotechniky a řídicí elektroniky. V silových (energetických) oblastech jde 

především o sledování stavu izolace a odporů v instalaci a o ochranu strojů a jejich částí 

před poškozením nežádoucím zkratem, výbojem apod. Neustávající rozvoj 

zaznamenává elektrodiagnostika v oborech komunikační, výpočetní a řídicí techniky, tj. 

počítačů, procesorů a jiné specializované elektroniky, s tím, jak roste jejich význam pro 

každodenní život. 

  

Jednotlivé obory diagnostiky se uplatňují nejen samostatně, ale také v 

nejrůznějších účelových kombinacích (multiparametrická diagnostika), přičemž cílem 

je po všech stránkách optimalizovat systémy údržby. Současným trendem jsou 

především bezdemontážní a provozní diagnostické metody umožňující sledovat systém 

bez odstavení, pod plným provozním zatížením. Zpravidla jde o nepřímé metody, kdy 

se zprostředkovaně, na základě známých souvislostí volí vhodné a dobře měřitelné 

parametry s dobrou vypovídací schopností o celkovém stavu strojů a zařízení nebo 

jejich zásadních skupin. Takové parametry se sledují s potřebnou periodicitou, popř. 

nepřetržitě, jak to vyžaduje konkrétní diagnostická úloha.  

Jsou to právě systémy nepřetržitého sledování (on-line monitorovací systémy), 

které jsou základem nejmodernějších proaktivních, popř. prediktivních systémů údržby. 
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Nejčastěji se v těchto moderních systémech údržby lze setkat s vibrační diagnostikou a 

termodiagnostikou a tam, kde je součástí stroje hydraulický či mazací okruh, často i s 

tribodiagnostikou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce___________________________________________Bc. Lukáš Heisig 

VŠB – TU OSTRAVA           15 

 

6 Trendy v managementu údržby 
 

V současné době se čím dál častěji setkáváme s pojmem integrovaný management 

údržby. Nové koncepce a technologie měnící celkový pohled a přístup k jeho fungování 

z něj činí jednu z dynamicky se vyvíjejících a ostře sledovaných oblastí moderního 

facility managementu. Dlouhodobým trendem v managementu údržby je efektivní 

správa výrobních zařízení a technologických celků s minimalizací vynaložených 

nákladů a využitím všech současných diagnostických zařízení a metod. 

Optimalizace výrobního procesu a jeho spolehlivost se tak výrazně  

promítá nejen do postavení jednotlivých hospodářských subjektů na trhu, ale přináší 

také velmi významné úspory na vlastních nákladech. Tyto úspory mohou být ještě 

navýšeny v rámci outsourcingu údržby výrobních zařízení od externího dodavatele, a to 

buď v rámci komplexního facility managementu, či samostatně. Rozhodnutí o 

outsourcingu těchto podpůrných činností je pro výrobní společnost velmi závažné a 

vždy je potřeba je důkladně zvážit [4].  

V průběhu posledních let se značně mění přístup k péči o technicky náročné 

prostředky údržby podle toho, jak roste nabídka různých diagnostických podpůrných 

zařízení. Cílem údržby je především zachování funkčnosti zařízení, tj. stavu, ve kterém 

dané zařízení plní funkci, jež se od něho očekává, včetně sledování návratnosti 

vložených investic. U složitých sofistikovaných technických celků již nestačí využívat 

pouze běžné postupy operativní údržby. Je nutné zahrnout i takové jevy, které počítají s 

analýzou na principu předpokládaného stavu. Posledním trendem v oboru se tak stala 

zejména kombinace prediktivní údržby a preventivní údržby vycházející z provozních 

podmínek daného zařízení. Prediktivní údržba využívá pro plánování činností spojených 

s údržbou přímé sledování aktuálního stavu zařízení, jeho provozních podmínek, 

efektivitu a další ukazatele pro eliminaci poruch nebo ztrát účinnosti výrobních zařízení. 

Zahrnutí prediktivní údržby do komplexního programu řízení údržby tak zajistí 

schopnost optimalizovat disponibilitu provozních zařízení, značně snižuje celkové 

náklady na údržbu a naopak zvyšuje jakost a produktivitu práce. Významným faktorem 

tohoto trendu je v neposlední řadě také minimalizace neplánovaných výpadků a havárií 

veškerého zařízení v závodě [4]. 

Prediktivní a preventivní přístup, který v současné době nahrazuje klasickou 

údržbu po poruše, je tedy rozhodující pro vyloučení a odstranění následků možných 
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selhání, pro plynulý chod zařízení a udržení jejich vysoké provozuschopnosti a pro 

efektivitu nákladů na údržbu [2]. Mluvíme-li o zavedení prediktivního přístupu v 

údržbě, pak v podnicích s dosud tradičním pojetím preventivní údržby se potenciál 

úspor pohybuje mezi 20–30 % nákladů. Nahrazením systému údržby po poruše je 

možné dosáhnout až 40% úspor současných nákladů [2]. A tam, kde dosud nejsou 

zavedeny žádné systémy údržby, je možné dosáhnout až 55% úspor. Optimalizace 

strojní údržby je z časového hlediska velmi náročná a započatý proces je nutné neustále 

zdokonalovat a zlepšovat s využitím všech nejnovějších podpůrných technologií. [2] 

Dalším významným faktorem pro zvyšování efektivity managementu  

údržby je strategicky cílené měření výkonnosti, tj. přesná evidence, správa a údržba 

majetku, díky čemuž lze lépe využívat existující zdroje a plánovat. Stále více 

společností v oblasti údržby výrobních zařízení proto využívá specializované 

informační systémy pro správu majetku, řízení a optimalizaci týmů údržby. Aby byla 

komplexně posouzena výkonnost údržby, je potřeba analyzovat její vnitřní postupy, 

procesy a nástroje. Na základě této analýzy pak lze stanovit efektivní požadavky na 

preventivní a prediktivní údržbu s využitím nejnovějších optimalizačních metod pro 

údržbu. 
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7 Technický, technologický a ekonomický význam 
 

Pokud vycházíme při hodnocení jakéhokoliv významu tak, abychom zajistili 

provozní spolehlivost, musíme si plně uvědomit, že spolehlivost je určována 

bezporuchovostí, udržovatelností a zajištěností údržby, přičemž tyto dílčí znaky formují 

pohotovost, životnost funkčnost, bezpečnost, způsobilost a efektnost provozu viz obr. 3. 

[2]. 

 

 

Obr. 3 Řetězec vlivu technické diagnostiky na objekt [2] 

 

Vlastní technický význam přínosu technické diagnostiky asi nejlépe lze vyjádřit 

tak, jak je na obr. 4. Z daného obrázku jednoznačně vyplývá, že technická diagnostika 

je základem pro strategické plánování a řízení údržby, která je relativně uzavřeným 

systémem, tzn. kompatibilní subsystémem systému řízení výroby každé výrobní 

společnosti, a právě technická diagnostika nám přináší požadovanou jistotu rozhodnutí. 

[2] 
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Poměr nákladů a výnosů u údržby nebývá na první pohled zřejmý. Je sice 

pravdou, že přímé náklady na údržbu se dají snadno vypočítat, zatímco vliv údržby na 

poruchy, prostoje, snížení výroby, snížení kvality apod. je těžko měřitelný [2]. Není 

proto určitě divné, že se toto děje velmi zřídka a proto skutečný stav poměru mezi 

náklady a přínosy je velmi zkreslený. Z těchto důvodů se v údržbě mluví o tzv. 

technickém přínosu, který vyvolává ekonomický přinos.[2] 

Nejen literatura, ale v dnešní době už celá řada provozních zkušeností  

uvádí, že nasazení správného systému údržby, resp. užívání správného systému údržby 

přináší: 

 

• Snížení prokazatelných nákladů na údržbu cca 30% 

• Ztráty z titulů snížení využití strojů se výrazně sníží v období dvou let 

• První přínosy po zavedení se projeví zhruba po 8 – 12 měsících 

• Připravované období realizace po zpracování trvá minimálně 6 měsíců 

 

Z těchto důvodů je určitě zřejmé, kde hledat ekonomický význam, resp. přínos. 

Dále lze konstatovat, že ekonomický přínos provádění technické diagnostiky není 

zanedbatelný a pozitivně ovlivňuje využitelnost zařízení a náklady spojené s jejich 

údržbou, které několikanásobně vyváží náklady spojené s provozováním technické 

diagnostiky.[2] 
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Obr. 4 Úlohy a přínos technické diagnostiky [2] 
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Technická diagnostika je tedy nejen základem k určení objektivního  

technického stavu stroje (objektu), ale také začátkem řetězce [2]: 

 

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA   =>   PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST   => 

 =>   JAKOST   =>   SYSTÉM ÚDRŽBY 
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8 Technické a ekonomické zhodnocení technické 

diagnostiky v údržbě 
 

Jak již bylo řečeno, cílem technické diagnostiky je snaha podávat objektivní 

informace o technickém stavu stroje, předcházet poruchám a minimalizovat prostoje. To 

vše s sebou přináší nejen technický a technologický, ale i ekonomický přínos. Je určitě 

zřejmé, že počáteční náklady na zavedení technické diagnostiky nejsou malé a doba, než 

se pozitivně projeví z finančního hlediska, se udává přibližně od 8 měsíce po zavedení. 

Právě proto, některé menší firmy se můžou obhajovat těmito důkazy a nadále setrvávat 

na jejich dnes už zastaralé údržbě po poruše.  

Cílem této diplomové práce je poukázat na technicko – ekonomické zhodnocení a 

vykalkulování skutečných nákladů a nákladů v případě havárie a demonstrovat jej na 

jedné firmě zabývající se strojní výrobou (firma si nepřála, abych uvedl její název). 

Diagnostické měření je prováděno periodicky jednou měsíčně, od roku 2006 doposud, 

bezdemontážně a za chodu strojů bez zatížení, tudíž není potřeba během měření stroje 

odstavit.  

Z technické diagnostiky je při měření zastoupena vibrodiagnostika ložisek a 

ozubení, servisní ustavování, vyvažování a tribodiagnostika olejů převodovek. 

Sumarizace dat stojí na skutečném základě hodnot, kde jsou započítány ceny 

ložisek a dalších součástí v případě výměny a také připočítána průměrná mzda technika 

na opravu. Bohužel délka oprav (v hodinách) v případě havárie se nedá přesně stanovit, 

jelikož ne vždy se podaří odhadnout rozsah havárie a délka její nápravy, tudíž je třeba 

dobu opravy v případě havárie brát mírně s rezervou.  

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce___________________________________________Bc. Lukáš Heisig 

VŠB – TU OSTRAVA           22 

 

8.1 Vyhodnocení za rok 2006 

V průběhu roku 2006 byly předmětem měření tyto stroje: 

 

Sekací linky: 

Z celého strojového parku, byly preventivně měřeny sekací linky LD1 – LD5, 

přičemž u LD2 se jedná o nový stroj.  

 

• Sekací linka LD1  

Zachyceno počáteční poškození ložiska u dolní hřídele, mazací nedostatky, 

zjištěna opotřebovaná hřídel a náboj. Po výměně hřídele ze starší linky a uložení 

náboje, celkový pokles vibrací. 

 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

skutečná 
doba 

opravy 
(h) 

náklady 
externí firmy 

na opravu 
(Kč) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

11 166 72 10 000 33 / 4 389 818 000 11 - 
11 463 + 
cena oleje  

Tab. 1. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD1 

 

• Sekací linka LD2 

Zvyšující se vibrace od zavedení stroje poukazovali na poškození ložiska u 

horní hřídele, mazací nedostatky, po výměně ložisek horní i spodní hřídele a 

převložkování celkový pokles vibrací. U poškozeného ložiska se bohužel nemohla 

určit příčina, jelikož nebylo předáno k rozboru.  

 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

náklady 
externí firmy 

na opravu 
(Kč) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

29 166 120 40 000 55 / 14 630 3 554 000 33 - 
29 389 + 
cena oleje 

Tab. 2. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD2 
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• Sekací linka LD3 

Zjištěno uvolnění hnací řemenice a podávacích kotoučů, mazací 

nedostatky, po revizi uložení hnací řemenice a kotoučů celkový pokles vibrací.  

 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

náklady 
externí firmy 

na opravu 
(Kč) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

60 666 24 5 000 - 1 462 480 2 1 500 
1 500 + 

cena oleje 

Tab. 3. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD3 

 

• Sekací linka LD4 

Zjišt ěny ložiskové vůle a vůle ozubení, mazací nedostatky, po revizi 

uložení horní hřídele a vymezení ložiskových vůlí a vůlí ozubených kol celkový 

pokles vibrací. 

 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

náklady 
externí firmy 

na opravu 
(Kč) 

skutečné 
celkové 
náklady 

(Kč) 

60 666 24 5 000 - 1 462 480 11 1 500 
4 463 + 

cena oleje 

Tab. 4. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD4 

 

• Sekací linka LD5 

Detekované poškození ložisek horní i dolní hřídele, dále uvolnění 

ozubených kol a uložení obou hřídelí, mazací nedostatky, po výměně ložisek a 

revizi uložení spodní i horní hřídele a ozubených kol celkový pokles vibrací. 
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ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

náklady 
externí firmy 

na opravu 
(Kč) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

17 500 48 30 000 24 / 3 192 874 700 13 1 500 
5 663 + 

cena oleje 

Tab. 5. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD5 

 

Čerpadla: 

 

Servisní ustavování (čerpadlo – elektromotor) bylo prováděno na čerpadlech pro 

sekací linky LD1, LD2 a LD3 pro odvod oteplené vody. Ustavením se předešlo jednak 

k velkému namáhání spojky, ale taky k poškození ložisek elektromotoru a čerpadla. 

 

8.2 Zhodnocení za rok 2006 

 

Během celého roku 2006 byly technickou diagnostikou podchyceny nedostatky, 

jejichž neodstraněním, nebo zanedbáním by mohlo v krajním případě dojít k haváriím 

strojních zařízení, díky kterým by náklady na jejich odstranění spolu se ztrátou na 

výrobě dosáhly cca 8 171 660 Kč. Náklady na včasné odstranění drobných nedostatků, 

které by se později mohly výrazně zhoršit byly zkalkulovány na 105 628 Kč + cena 

oleje. Tato částka obsahuje převážně náklady na výměnu ložisek a dalších součástí 

během odstávek na zařízeních vytipovaných technickou diagnostikou. Z mechanických 

závad se často vyskytuje nesouosost na spojce u čerpadel – průběžně se odstraňuje 

servisním ustavením. Včasnou detekcí zvýšených vibrací se provádí korekce ozubení, 

což má za následek snížení opotřebení strojních zařízení. Také je zde připočítána cena 

oleje, kdy je z důvodů opotřebování doporučena jeho výměna a mzda pracovníků, kteří 

opravy prováděli.  

V konečných skutečných nákladech jsou kromě ceny materiálu také připočítány 

náklady na technickou diagnostiku, které za rok 2006 činí 53 150Kč, přičemž náklady 

na vibrační diagnostiku tvoří 21 855 Kč z této částky, náklady na tribodiagnostiku olejů 

24 245 Kč a servisní ustavování 7 050 Kč 
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Zhodnocení roku 2006 

počet měřených 
strojů nebo linek 

celkový počet 
měření za rok 

2006 

počet havárií na 
měřených 
zařízeních 

počet mazacích 
nedostatků 

počet ložiskových 
nedostatků 

počet mechanických 
nedostatků 

8 47 0 5 2 4 

 

hodiny možných 
havarijních 
odstávek (h) 

celkové náklady 
při haváriích 

(Kč) 

skutečná doba 
oprav (h) 

náklady na TD 
(Kč) 

skutečné celkové náklady 
(Kč) 

288 8 171 660 73 53 150 105 628 + cena oleje 

Tab. 7. Celkové zhodnocení  za rok 2006  

 

Následující graf názorně ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých 

detekovaných nedostatků za rok 2006: 

 
Graf. 1. Zastoupení detekovaných nedostatků za rok 2006 

 

Z grafu je patrné, že největší podíl na detekovaných nedostatcích má nastavení 

provozních podmínek, které je zapříčiněno mechanickou korekcí ozubených kol a tím 

vytvářením vůlí s následkem uvolnění uložení, popřípadě nevývaha ventilátorů či 

nesouosost čerpadel. Na druhém místě je opotřebení oleje, při kterém není nutná oprava 
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zařízení, pouze jeho výměna. Na třetím místě jsou výměny ložisek, které kdyby nebyly 

včas detekovány, by mohly mít za následek nečekanou havárii, popřípadě jiné 

výraznější poškození stroje.  

 

8.3 Vyhodnocení za rok 2007 

 

Z důvodů prokazatelných úspor v úseku údržby byla do preventivních měření 

přidána další nová sekací linka HiC. Dále se pokračovalo v preventivním měření na 

sekacích strojích LD1 – LD5. Také bylo provedeno servisní měření u čerpadel a 

ventilátorech na sekacích linkách LD1, LD2, LD3, LD4. 

 

Sekací linky: 

 

• Sekací linka LD1 

Detekované poškození ložisek horní a dolní hřídele sekací hlavy, 

opotřebovaná hřídel včetně náboje uložení, mazací nedostatky, provedena revize 

uložení a výměna ložisek v odstávce. Výměna dolní hřídele. Proveden rozbor 

ložiska za účelem zjištění příčiny. Rozbor prokázal známky výraznějšího 

opotřebením způsobené abrazivním otěrem kovovým materiálem, který vzniká při 

sekání drátu a dostává se do ložiska, kde spolu s mazivem vytváří brusnou pastu a 

při provozu dochází k vybrušování měkké mosazné klece. Následně bylo provedeno 

opatření k zamezení vniknutí kovového prachu do ložiska. 

 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu 

(Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

11 166 120 20 000 55 / 7 135 
1 367 

230 
- 33 

23 778 + 
cena oleje 

Tab. 8. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD1 
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• Sekací linka LD2 

Detekované mechanické uvolnění uložení následně poškození ložiska, 

mazací nedostatky, provedena revize uložení a výměna ložiska horní sekací hlavy 

v odstávce 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu 

(Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

29 166 24 5 000 - 706 480 1 500 2 
1 500 + cena 

oleje 

Tab.9. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD2 

 

• Sekací linka LD3 

Detekované jen mazací nedostatky, kontrola oleje, výměna olejové náplně. 

 

• Sekací linka LD4 

Detekované poškození ložiska spodní hřídele, po provedené výměně ložisek 

během odstávky celkový pokles vibrací. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu 

(Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

60 666 72 10 000 33 / 8 780 
4 386 

730 
- 22 

15 926 + 
cena oleje 

Tab. 10. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD4 

 

• Sekací linka LD5 

Detekované jen mazací nedostatky, kontrola oleje, výměna olejové náplně. 

 

• Sekací linka HiC 

Detekované poškození ložisek spodní i horní hřídele, mazací nedostatky, 

po provedené výměně ložisek celkový pokles vibrací. 
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ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu 

(Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

12 833 96 10 000 44 / 5 852 
1 247 

820 
- 33 

11 389+ cena 
oleje 

Tab. 11. Ekonomické zhodnocení sekací linky HiC 

 

Čerpadla: 

 

Ustavování (čerpadlo – elektromotor) bylo prováděno na čerpadlech pro sekací 

linky LD1, LD3 a LD4 pro odvod oteplené vody. Ustavením se předešlo jednak 

k velkému namáhání spojky, ale taky k poškození ložisek elektromotoru a čerpadla. 

 

Ventilátory: 

 

Servisní proměření ukázalo na tyto nedostatky: 

 

• Ventilátor LD1  

Nevývaha oběžného kola a nutná výměna motoru. Provedeno vyvážení a 

výměna motoru. 

 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba 

opravy (h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

11 166 24 10 000 22 / 5852 283 830 5 970 2 10 970 

Tab. 12. Ekonomické zhodnocení ventilátoru LD1 

 

 

• Ventilátor LD2  

Zjištěn zhoršený stav ložisek a nevývaha, stav ale nebyl bezprostředně 

alarmující. Provedeno vyvážení. 
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8.4 Zhodnocení za rok 2007 

 

Během celého roku 2007 byly technickou diagnostikou podchyceny nedostatky, 

jejichž neodstraněním, nebo zanedbáním by mohlo v krajním případě dojít k haváriím 

strojních zařízení, díky kterým by náklady na jejich odstranění spolu se ztrátou na 

výrobě dosáhly cca 7 992 090 Kč. Náklady na včasné odstranění drobných nedostatků, 

které by se později mohly výrazně zhoršit byly zkalkulovány na 130 617 Kč + cena 

oleje. Tato částka obsahuje převážně náklady na výměnu ložisek a dalších součástí 

během odstávek na zařízeních vytipovaných technickou diagnostikou. Z mechanických 

závad se opět často vyskytuje nesouosost na spojce u čerpadel – průběžně se odstraňuje 

servisním ustavením a nevývaha u ventilátorů. Včasnou detekcí zvýšených vibrací se 

provádí korekce ozubení, což má za následek snížení opotřebení strojních zařízení. Také 

je zde připočítána cena oleje, kdy je z důvodů opotřebování doporučena jeho výměna a 

mzda pracovníků, kteří opravy prováděli.  

V konečných skutečných nákladech jsou kromě ceny materiálu také připočítány 

náklady na technickou diagnostiku, které za rok 2007 činí 78 024Kč, přičemž náklady 

na vibrační diagnostiku tvoří 30 225 Kč z této částky, náklady na tribodiagnostiku olejů 

28 809 Kč a servisní ustavování a vyvažování 18 990 Kč. 

 

Zhodnocení za rok 2007 

počet měřených 
strojů nebo 

linek 

celkový počet 
měření za rok 

2007 

počet havárií na 
měřených 
zařízeních 

počet mazacích 
nedostatků 

počet ložiskových 
nedostatků 

počet mechanických 
nedostatků 

11 65 0 6 3 1 

 

hodiny možných 
havarijních 
odstávek (h) 

celkové náklady 
při haváriích (Kč) 

skutečná doba 
oprav (h) 

náklady na TD 
 (Kč) 

skutečné celkové náklady (Kč) 

312 7 992 090 107 79 024 115 524 + cena oleje 

Tab. 13. Celkové zhodnocení za rok 2007 
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Následující graf názorně ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých 

detekovaných nedostatků za rok 2007: 

 
Graf. 2. Zastoupení detekovaných nedostatků za rok 2007 

 

Z grafu je patrné, že největší podíl na detekovaných nedostatcích má nastavení 

provozních podmínek, které je zapříčiněno mechanickou korekcí ozubených kol a tím 

vytvářením vůlí s následkem uvolnění uložení, popřípadě nevývaha ventilátorů či 

nesouosost čerpadel, spolu s opotřebováním oleje, při kterém není nutná oprava 

zařízení, pouze jeho výměna. Na třetím místě jsou výměny ložisek, které kdyby nebyly 

včas detekovány, by mohli mít za následek nečekanou havárii, popřípadě jiné výraznější 

poškození stroje. 

 

8.5 Vyhodnocení za rok 2008 

 

U strojů s vyšší spolehlivostí, byla prodloužena periodicita na dva měsíce, nebo 

dle potřeby, což je známka preventivní spolehlivosti předcházení poruch a 

v proaktivním odstraňování jejich příčin. 
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Sekací linky: 

 

• Sekací linka LD1 

Detekované poškození ložisek spodní hřídele, mazací nedostatky. Po 

provedené výměně ložisek v odstávce linky celkový pokles vibrací. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(Kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 
náklady 

(Kč) 

11 166 48 10 000 22 / 6 384 29 451 - 11 

4 463 + 

cena 

oleje 

Tab. 14. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD1 

 

• Sekací linka LD2 

Bylo zjištěno uvolnění uložení horní hřídele, mazací nedostatky. Po revizi 

uložení celkový pokles vibrací. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(Kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 
náklady 

(Kč) 

29 166 24 5 000 - 704 600 1 500 2 1 500 

Tab. 15. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD2 

 

• Sekací linka LD3 

Detekované poškození ložisek spodní hřídele a vůle ozubení, mazací 

nedostatky. Provedena výměna ložisek spodní hřídele a seřízení ozubení. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(Kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 
náklady 

(Kč) 

60 666 64 20 000 22 / 6 384 
3 880 

700 
1 500 24 

16 292 + 
cena oleje 

Tab. 16. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD3 
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• Sekací linka LD4 

Zachyceno počáteční poškození ložiska horní hřídele, mazací nedostatky. 

Hodnoty vibrací nejsou ale bezprostředně alarmující, celkové vibrace stabilizované. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 
náklady 

60 666 72 10 000 33 / 8 780 
4 386 

730 
- 1  cena oleje 

 Tab. 17. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD4 

 

• Sekací linka LD5 

Bez detekovaných nedostatků 

 

 

• Sekací linka HiC 

Zjištěno uvolnění uložení horní hřídele a ozubeného kola, mazací nedostatky. 

Po provedené revizi horního uložení hřídele a ozubeného kola celkový pokles vibrací. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(Kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 
náklady 

(Kč) 

12 833 24 10 000 - 308 000 1 500 2 
1500 + 

cena oleje 

 Tab. 18. Ekonomické zhodnocení sekací linky HiC 

 

Čerpadla: 

 

Ustavování (čerpadlo – elektromotor) bylo prováděno na čerpadlech pro sekací 

linky LD1, LD2 a LD3 pro odvod oteplené vody. Ustavením se předešlo jednak 

k velkému namáhání spojky, ale taky k poškození ložisek elektromotoru a čerpadla. 

 

Ventilátory: 

Servisní proměření ukázalo na tyto nedostatky: 
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• Ventilátor LD1  

Detekované počáteční poškození ložisek, výměna ale není nutná. Nevývaha 

oběžného kola, provedeno vyvážení. 

 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(Kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 
náklady 

(Kč) 

11 166 24 10 000 22 / 5852 283 830 5 970 1 5 970 

 Tab. 19. Ekonomické zhodnocení ventilátoru LD1 

 

• Ventilátor LD2  

Nevývaha oběžného kola, provedeno vyvážení. 

 

8.6 Zhodnocení za rok 2008 

 

Během celého roku 2008 byly technickou diagnostikou podchyceny nedostatky, 

jejichž neodstraněním, nebo zanedbáním by mohlo v krajním případě dojít k haváriím 

strojních zařízení, díky kterým by náklady na jejich odstranění spolu se ztrátou na 

výrobě dosáhly cca 9 593 311 Kč. Náklady na včasné odstranění drobných nedostatků, 

které by se později mohly výrazně zhoršit byly zkalkulovány na 106 453 Kč + cena 

oleje. Tato částka obsahuje převážně náklady na výměnu ložisek a dalších součástí 

během odstávek na zařízeních vytipovaných technickou diagnostikou. Z mechanických 

závad se opět často vyskytuje nesouosost na spojce u čerpadel – průběžně se odstraňuje 

servisním ustavením a nevývaha u ventilátorů. Včasnou detekcí zvýšených vibrací se 

provádí korekce ozubení, což má za následek snížení opotřebení strojních zařízení. Také 

je zde připočítána cena oleje, kdy je z důvodů opotřebování doporučena jeho výměna a 

mzda pracovníků, kteří opravy prováděli.  

V konečných skutečných nákladech jsou kromě ceny materiálu také připočítány 

náklady na technickou diagnostiku, které za rok 2008 činí 82 698 Kč, přičemž náklady 

na vibrační diagnostiku tvoří 29 295 Kč z této částky, náklady na tribodiagnostiku olejů 

34 413 Kč a servisní ustavování a vyvažování 18 990 Kč. 
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Vyhodnocení za rok 2008 

počet 
měřených 

strojů nebo 
linek 

celkový počet 
měření za rok 2000 

počet havárií na 
měřených 
zařízeních 

počet mazacích 
nedostatků 

počet ložiskových 
nedostatků 

počet mechanických 
nedostatků 

11 63 0 3 3 3 

 

hodiny možných 
havarijních 
odstávek (h) 

celkové náklady 
při haváriích (Kč) 

skutečná doba 
oprav (h) 

náklady na TD 
(Kč) 

skutečné celkové náklady (Kč) 

256 9 593 311 45 82 698 106 453 + cena oleje 

Tab. 20. Celkové ekonomické zhodnocení za rok 2008 

 

Následující graf názorně ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých 

detekovaných nedostatkům rok 2008: 

 
Graf 3. Zastoupení detekovaných nedostatků za rok 2008. 
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Z grafu je patrné, že největší podíl na detekovaných nedostatcích má nastavení 

provozních podmínek, které je zapříčiněno mechanickou korekcí ozubených kol a tím 

vytvářením vůlí s následkem uvolnění uložení, popřípadě nevývaha ventilátorů či 

nesouosost čerpadel x motorů. Na druhém místě je opotřebování oleje, při kterém není 

nutná oprava zařízení, pouze jeho výměna. Na třetím místě je zhoršený mechanický 

stav, který je dán například uvolněním uložení hřídele a ložisek, což může mít za 

následek zhoršení jakosti při výrobě. 

 

8.7 Vyhodnocení za rok 2009 

 

Během roku 2009 byly prozatím provedeny dvě preventivní měření na sekacích 

hlinkách LD1 – LD5 a Hic.  

 

Sekací linky: 

 

• Sekací linka LD1 

Bez detekovaných nedostatků. 

 

• Sekací linka LD2 

Detekované mazací nedostatky, při rozboru oleje doporučena jeho výměna. 

Vibrace na ložiscích jsou stabilizované a zařazují stroj do dobrého stavu.  

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(Kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 
náklady 

(Kč) 

29 166 12 7 000 11 / 1 463 354 992 - 1 cena oleje 

Tab. 21. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD2 

 

• Sekací linka LD3 

Detekované mazací nedostatky, při rozboru oleje doporučena jeho výměna. 

Detekované počáteční poškození ložisek horní hřídele, vibrace jsou ale stabilizované, 

není nutná výměna ložisek. 
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ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

60 666 48 20 000 33 / 8 780 
2 940 

748 
- 1  cena oleje 

Tab. 22. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD3 

 

• Sekací linka LD4 

Detekované mazací nedostatky, při rozboru oleje doporučena jeho výměna. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

60 666 12 7 000 11 / 1 463 739 555 - 1  cena oleje 

Tab. 23. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD4 

 

• Sekací linka LD5 

Detekované mazací nedostatky, při rozboru oleje doporučena jeho výměna. 

ztráty z 
výroby při 

havárii 
(kč/hod) 

doba 
odstávky v 

případě 
havárie (h) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(materiál) 

náklady na 
opravu při 

havárii 
(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (Kč) 

náklady 
externí 

firmy na 
opravu (Kč) 

skutečná 
doba opravy 

(h) 

skutečné 
celkové 

náklady (Kč) 

17 500 12 7 000 11 / 1 463 218 463 - 1 cena oleje 

Tab. 24. Ekonomické zhodnocení sekací linky LD5 

 

• Sekací linka HiC 

Bez detekovaných nedostatků. 

 

8.8 Zhodnocení za rok 2009 

 

V roce 2009 byly provedeny dvě měření technické diagnostiky, kdy při rozborech 

olejů byla doporučena jeho výměna. Zanedbáním této výměny by mohlo v krajním 

případě dojít k haváriím strojních zařízení, díky kterým by náklady na jejich odstranění 
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spolu se ztrátou výrobě dosáhly cca 4 253 758 Kč. Náklady na včasné odstranění 

drobných nedostatků, které by se později mohly výrazně zhoršit byly zkalkulovány na 

17 389 Kč + cena oleje. Tato částka obsahuje jen náklady na technickou diagnostiku, 

jelikož v prvním kvartálu roku, nebyly vibrační diagnostikou shledány žádné závažnější 

mechanické nedostatky. Také je zde připočítána cena oleje, kdy je z důvodů 

opotřebování doporučena jeho výměna a mzda pracovníků, kteří opravy prováděli.  

 

Vyhodnocení za rok 2009 
 

  
 

počet měřených 
strojů nebo linek 

celkový počet 
měření za rok 

2009 

počet havárií na 
měřených 
zařízeních 

počet mazacích 
nedostatků 

počet ložiskových 
nedostatků 

počet 
mechanických 

nedostatků 

6 12 0 4 0 0 

 

hodiny možných 
havarijních odstávek 

(h) 

celkové náklady 
při haváriích 

(kč) 

skutečná doba 
oprav (h) 

náklady na TD 
(Kč) 

skutečné celkové náklady 

84 4 253 758 4 17 389 17 389 + cena oleje 

Tab. 25. Celkové ekonomické zhodnocení za rok 2009 

 

Z technického hodnocení je třeba poukázat na opotřebování oleje. Kdy při 

rozborech oleje byla doporučena jeho výměna. 
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9 Celkové zhodnocení technické diagnostiky v údržbě 
 

Pravidelným měřením a sledováním stavu na zařízeních v letech 2006 - 2009 

spolu s odstraňováním zdánlivě drobných nedostatků jako nedostatečné množství oleje 

v olejových náplních, mechanické uvolnění dílů, výměny opotřebovaných dílů apod. se 

zabránilo výskytu nežádoucích odstávek mimo pravidelné odstávky. Zanedbání 

odstraňování těchto nedostatků by později mohlo vést k poruchám, na jejichž odstranění 

by bylo zapotřebí 940 hodin odstávek a finance zkalkulované na částku cca 30 010 819 

Kč, kde je připočítána i ztráta z výroby.  

Díky technické diagnostice byly tyto nedostatky odhaleny v době, kdy 

nepředstavovaly výraznější nebezpečí pro normální chod zařízení a náklady na jejich 

odstranění byly minimální – cca 360 087 Kč + cena oleje a 218 hodin odstávek. 

 

Celkové zhodnocení 
 

  
 

počet měřených 
strojů nebo linek 

celkový počet 
měření 

počet havárií na 
měřených 
zařízeních 

počet 
mazacích 

nedostatků 

počet ložiskových 
nedostatků 

počet mechanických 
nedostatků 

11 187 0 18 8 8 

 

hodiny možných 
havarijních odstávek 

(h) 

celkové náklady 
při haváriích 

(Kč) 

skutečná doba 
oprav (h) 

náklady na 
TD (K č) skutečné celkové náklady (Kč) 

940 30 010 819 218 232 261 360 087 + cena oleje 

Tab. 26. Celkové ekonomické zhodnocení za období 2006 - 2009 

 

Následující graf názorně ukazuje procentuální zastoupení jednotlivých 

detekovaných nedostatků: 
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Graf 4. Celkové zastoupení detekovaných nedostatků za období 2006 – 2009  

 

Ložiskové problémy byly detekovány v 11 případech, přičemž ale pouze u sedmi 

bylo nutné vyměnit ložiska z důvodu nebezpečí havárie. Častěji se objevovaly 

nedostatky s mazáním (celkem v 14 případech). Na rozdíl od ložiskových problému 

bylo jejich urychlené odstranění vždy nezbytně nutné pro správný chod zařízení nebo 

celé linky.  

Mechanické problémy byly detekovány v 4 případech – jejich povaha byla ale 

taková, že bezprostředně neohrožovaly chod zařízení nebo linky a byly postupně 

odstraňovány v pravidelných odstávkách, nebo ihned za provozu pokud to bylo možné. 

Dalším výrazným problémem bylo nastavení provozních podmínek v 19 

případech, kdy bylo potřeba provést servisní ustavení, či vyvážení, nebo nastavení 

korekce ozubení, což mělo za následek nížení opotřebování strojních zařízení. 

Další mnohem výraznější úspora materiálu i ostatních nákladů na údržbu, které se 

ovšem nedají určit, přináší technická diagnostika tím, že v pravidelných odstávkách se 

pracovníci údržby mohou zaměřit a rozebírat pouze ta zařízení, která vykazují 

nedostatky – technická diagnostika odhalí konkrétní problém a na odstávku je možno 
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s předstihem připravit jak materiál, tak i určit množství pracovníků. Na zařízení, které 

nevykazuje známky poškození se mohou provést pouze minimální úpravy, které 

spočívají převážně v kontrole, případně výměně olejových náplní. 

 

Ukázka vývoje poruchy na trendu vibrací: 

 

Jak již bylo řečeno, trendový graf je podobný vanové křivce, sleduje celkové 

vibrace (celková vibrační energie celého stroje) v závislosti na čase. Na obr. 5 je 

trendový graf sekací linky LD3 – ložiska hlavní hřídele, kde jsou žlutě naznačeny 

úrovně výstrahy a červeně úroveň poplachu. Je zde vidět, jak se celková úroveň vibrací 

od konce roku 2007 zvyšuje, až vibrace dosahují úrovně poplachu. Ze spekter zrychlení 

se určilo, že původcem těchto vysokých vibrací je ložisko hlavní hřídele. Po jeho 

výměně nastal znatelný pokles vibrací. 

 

 
Obr. 5 Ukázka vývoje poruchy na trendu vibrací linky LD3 
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10 Závěr 
 

 Závěrem lze konstatovat, že ekonomický přínos provádění technické diagnostiky 

není zanedbatelný a pozitivně ovlivňuje využitelnost zařízení a náklady spojené s jejich 

údržbou, které několikanásobně vyváží náklady spojené s provozováním technické 

diagnostiky případně tribodiagnostiky. 
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12 Přílohy 
 

Příloha č. 1. TE zhodnocení za rok 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Celkové TE zhodnocení roku 2006 

2006                         

strojní za řízení 
počet 

měření za 
rok 2006 

detekovaná závada nutnost vým ěny 
ložisek/ozubení náprava (ano/ne, jaká) ztráty z výroby p ři 

havárii (K č/hod) 

doba odstávky v 
případě havárie 

(h) 

náklady na 
opravu p ři 

havárii 
(materiál) 

náklady na opravu 
při havárii 

(hodiny/mzdy) 

celkové náklady 
v případě 

havárie (K č) 

skute čná doba 
opravy (h) 

náklady externí 
firmy na opravu 

(Kč) 

skute čné 
celkové náklady 

(Kč) 

Sekací stroj:                       

LD1 10 

počáteční 
poškození ložiska, 

hřídel a náboj 
ložiska, olej 

ne 
výměna hřídele a 

náboje 
11 166 72 10 000 33 / 4 389 818 000 11 - 

cca 11 463 + 
cena oleje  

LD2 8 
poškození všech 

ložisek, olej 
ano 

výměna ložisek  

v odstávce 
29 166 120 40 000 55 / 14 630 3 554 000 33 - 

29 389 + 
cena oleje 

LD3 11 

uvolnění hnací 

řemenice a 

ozubených kol 

ne 

revize uložení hnací 

řemenice a ozubených 

kol 

60 666 24 5 000 - 1 462 480 2 1 500 
1 500 + cena 

oleje 

LD4 11 
ložiskové vůle a 

vůle ozubení, olej 
ne 

revize uložení hřídele a 

vymezení ložiskových 

vůlí a ozubení 

60 666 24 5 000 - 1 462 480 11 1 500 
cca 4 463 + 
cena oleje 

LD5 3 

uvolnění 

ozubených kol a 

ložisek hřídelí, 

olej 

ano 

revize uložení hřídelí a 

ozubených kol a 

výměna ložisek 

17 500 48 30 000 24 / 3 192 874 700 13 1 500 
5 663 + cena 

oleje 

Čerpadla:                         

Čerpadlo LD1  1 nesouosost ne ustavení           1 2 350 2 350 

Čerpadlo LD2  1 nesouosost ne ustavení           1 2 350 2 350 

Čerpadlo LD3  2 nesouosost ne ustavení           1 2 350 2 350 

Vyhodnocení za rok  2006           

počet měřených 
stroj ů nebo linek  

celkový 
počet 

měření za 
rok 2006 

počet havárií na 
měřených za řízeních 

počet mazacích 
nedostatk ů 

počet ložiskových 
nedostatk ů 

počet mechanických 
nedostatk ů 

hodiny možných 
havarijních 

odstávek (h) 

celkové náklady 
při haváriích 

(Kč) 

skute čná doba oprav 
(h) 

náklady na TD  
(Kč) 

skute čné 
celkové náklady 

(Kč) 

  

8 44 0 5 2 4 288 8 171 660 73 53 150 
105 628 + 
cena oleje    
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Příloha č. 2. TE zhodnocení za rok 2007 

2007             

strojní za řízení počet měření 
za rok 2007 detekovaná závada nutnost vým ěny 

ložisek/ozubení náprava (ano/ne, jaká) ztráty z výroby p ři 
havárii (k č/hod) 

doba odstávky 
v případě 

havárie (h) 

náklady na 
opravu p ři 

havárii 
(materiál) 

náklady na opravu 
při havárii 

(hodiny/mzdy) 

celkové 
náklady v 
případě 

havárie (K č) 

náklady 
externí firmy 

na opravu (K č) 

skute čná doba 
opravy (h) 

skute čné 
celkové 

náklady (K č) 

Sekací stroj:                          

LD1 10 
ložiska spodní a horní 
hřídele, spodní hřídel a 

náboj, olej 
ano 

výměna ložisek a , spodní 
hřídele a náboje 

11 166 120 20 000 55 / 7 135 1 367 230 - 33 
23 778 + 

cena oleje 

LD2 12 
uvolnění uložení, 

ozubených kol, počáteční 
poškození ložisek, olej 

ne revize uložení 29 166 24 5 000 - 706 480 1 500 2 
1 500 + 

cena oleje 

LD3 12 olej ne výměna oleje               cena oleje 

LD4 12 Ložiska spodní hřídele, olej ano výměna ložisek v odstávce 60 666 72 10 000 33 / 8 780 4 386 730 - 22 
15 926 + 

cena oleje 

LD5 3 olej ne výměna oleje               cena oleje 

HiC 11 
ložiska spodní a horní 

hřídele, olej 
ano výměna ložisek v odstávce 12 833 96 10 000 44 / 5 852 1 247 820 - 33 

11 389 + 
cena oleje 

Čerpadla:                          

Čerpadlo 1 1 nesouosost ne ustavení           2 350 1 2 350 

Čerpadlo 3 1 nesouosost ne ustavení           2 350 1 2 350 

Čerpadlo 4 1 nesouosost ne ustavení           2 350 1 2 350 

Ventilátory                         

Ventilátor LD1  1 
motor, nevývaha oběžného 

kola 
ne 

výměna motoru, vyvážení 
oběžného kola 

11 166 24 10 000 22 / 5852 283 830 5 970 2 10 970 

Ventilátor LD2  1 nevývaha ne vyvážení           5 970 1 5 970 

             

Vyhodnocení za rok  2007 
 

  
        

počet měřených 
stroj ů nebo linek 

celkový po čet 
měření za rok 

2007 

počet havárií na m ěřených 
zařízeních 

počet mazacích 
nedostatk ů počet ložiskových nedostatk ů počet mechanických 

nedostatk ů 

hodiny 
možných 

havarijních 
odstávek (h) 

celkové 
náklady p ři 

haváriích (K č) 

skute čná doba 
oprav (h) 

náklady na TD  
 (Kč) 

skute čné 
celkové 

náklady (K č) 

  

11 65 0 6 3 1 312 7 992 090 96 79 024 130 617 
  

 

Tab. 2. Celkové TE zhodnocení roku 2007 
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Příloha č. 3. TE zhodnocení za rok 2008 

2008             

strojní za řízení počet měření za 
rok 2000 detekovaná závada nutnost vým ěny 

ložisek/ozubení 
náprava (ano/ne, 

jaká) 
ztráty z výroby p ři 
havárii (K č/hod) 

doba odstávky v 
případě havárie 

(h) 

náklady na 
opravu p ři 

havárii 
(materiál) 

náklady na opravu p ři 
havárii (hodiny/mzdy) 

celkové náklady 
v případě 

havárie (K č) 

náklady externí 
firmy na opravu 

(Kč) 

skute čná doba 
opravy (h) 

skute čné 
celkové náklady 

(Kč) 

Sekací stroj:                       

LD1 10 
ložiska spodní hřídele, 

olej 
ano 

výměna ložisek  
v odstávce 

11 166 48 10 000 24 / 6 384 29 451 - 11 
 4 463+ cena 

oleje 

LD2 12 
uvolnění uložení a 

ozubených kol 
ne revize uložení 29 166 24 5 000 - 704 600 1 500 2 1 500 

LD3 9 
ložiska spodní hřídele, 

vůle ozubení, olej 
ano 

výměna ložisek a 
revize uložení 

60 666 64 20 000 48 / 12 768 3 880 700 1 500 24 
16 292 + 

cena oleje 

LD4 9 
detekované počáteční 
poškození ložiska, olej 

ne kontrola oleje 60 666 72 10 000 33 / 8 780 4 386 730 - 1  cena oleje 

LD5 6 bez závad ne ne                 

HICA 12 uvolnění uložení, 
ozubeného kola, olej 

ne revize uložení a 
ozubených kol 

12 833 24 10 000 - 308 000 1 500 2 1500 + cena 
oleje 

Čerpadla:                       

Čerpadlo 1 1 nesouosost spojky ne ustavení           2350 1 2350 

Čerpadlo 2 1 nesouosost spojky ne ustavení           2350 1 2350 

Čerpadlo 3 1 nesouosost spojky ne ustavení           2350 1 2350 

Ventilátory:                       

Ventilátor LD1 1 
počáteční poškození 

ložisek, nevývaha 
ne vyvážení 11 166 24 10 000 22 / 5852 283 830 5 970 1 5 970 

Ventilátor LD2 1 nevývaha ne vyvážení           5 970 1 5 970 

             

Vyhodnocení za rok 2008 
 

  
        

počet měřených stroj ů 
nebo linek 

celkový po čet 
měření za rok 

2000 

počet havárií na m ěřených 
zařízeních 

počet mazacích 
nedostatk ů 

počet ložiskových 
nedostatk ů 

počet mechanických 
nedostatk ů 

hodiny možných 
havarijních 

odstávek (h) 

celkové náklady 
při haváriích 

(Kč) 

skute čná doba oprav 
(h) 

náklady na TD 
(Kč) 

skute čné 
celkové náklady 

(Kč) 
  

11 63 0 3 3 3 256 9 593 311 45 82 698 106 453 
  

 

Tab. 3. Celkové TE zhodnocení roku 2007 
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Příloha č. 4. TE zhodnocení za rok 2009 

2009             

strojní za řízení počet měření za 
rok 2000 detekovaná závada nutnost vým ěny 

ložisek/ozubení náprava (ano/ne, jaká) 
ztráty z výroby 

při havárii 
(kč/hod) 

doba odstávky v 
případě havárie 

(h) 

náklady na 
opravu p ři 

havárii 
(materiál) 

náklady na opravu p ři 
havárii (hodiny/mzdy)  

celkové náklady 
v případě 

havárie (K č) 

náklady externí 
firmy na opravu 

(Kč) 

skute čná doba 
opravy (h) 

skute čné 
celkové náklady  

Sekací stroj:                       

LD1 2 bez závad ne                   

LD2 2 olej ne výměna oleje 29 166 12 7 000 11 / 1 463 354 992 - 1 cena oleje 

LD3 2 
počáteční 

poškození ložisek 
horní hřídele, olej 

ne výměna oleje 60 666 48 20 000 33 / 8 780 2 940 748 - 1  cena oleje 

LD4 2 olej ne výměna oleje 60 666 12 7 000 11 / 1 463 739 555 - 1  cena oleje 

LD5 2 olej ne výměna oleje 17 500 12 7 000 11 / 1 463 218 463 - 1 cena oleje 

HICA 2 bez závad ne                   

 

Vyhodnocení za rok  2009 

 

  

      

počet měřených 
stroj ů nebo linek 

celkový po čet 
měření za rok 

2009 

počet havárií na 
měřených za řízeních 

počet mazacích 
nedostatk ů 

počet ložiskových 
nedostatk ů 

počet mechanických 
nedostatk ů 

hodiny 
možných 

havarijních 
odstávek (h) 

celkové 
náklady p ři 

haváriích (k č) 

skute čná doba 
oprav (h) 

náklady na TD 
(Kč) 

skute čné 
celkové 
náklady 

6 12 0 4 0 0 84 4 253 758 4 17 389 
17 389 + 

cena oleje 

 

Tab. 4. Celkové TE zhodnocení roku 2009 

 


