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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 

 


