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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

THOMKE, J.: Aplikace technické diagnostiky na klíčový objekt výrobního procesu: 

diplomová práce. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

výrobních strojů a konstruování, 2010, 84s. Vedoucí práce: Helebrant, F. 

 

Diplomová práce je zaměřena na aplikaci technické diagnostiky na klíčový objekt výrobního 

procesu ve VOP025 Šenov u Nového Jičína. Na úvod popisuji vývoj údržby, stručnou 

charakteristiku výrobního procesu ve VOP025 a prostředky technické diagnostiky.  

V navazující části jsem se pokusil nastínit metodiku výběru klíčového strojního zařízení a 

aplikaci metod technické diagnostiky na něj. V závěrečné se zabývám praktickou aplikací 

části teoretické. 

 

ANNOTATION OF THESIS  

THOMKE, J.: The Application of the Technical Diagnostics on the Key Object of the 

Production Process: Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

výrobních strojů a konstruování, 2010, 84s. Vedoucí práce: Helebrant, F. 

 

Thesis discrabe applicacation of the technical diagnostics on key object of the production 

process in VOP025 Šenov u Nového Jičína. At the begining I relate development of 

maintenence, production process and technical diagnostics. At the other parts I relate 

methodology aplication technical diagnostics and its aplication on the keys machining.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AQAP 2110   norma kvality 

u    výchylka kmitajícího bodu prostředí 

u0    amplituda 

ω    úhlová rychlost [rad.s-1] 

τ    čas [s] 

c    rychlost zvuku [m.s-1] 

x    vzdálenost od referenčního bodu [m] 

ρ    hustota prostředí 

pA    amplituda akustického tlaku 

pA    amplituda akustického tlaku 

S.cosυ    průmět plochy S do směru kolmého ke směru šíření vlny 

P akustický výkon rovinné vlny. Množství akustické energie za 

jednotku času 

S    plocha kolmá na směr šíření vln 
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1 Úvod 

Údržba je od nepaměti nedílnou součástí každého výrobního procesu, jako prostředek 

k zajištěnosti stálosti užitných vlastností výrobních i nevýrobních zařízení během životnosti. 

Což samo o sobě znamená systematické vytváření předpokladů a podmínek pro dosažení 

potřebné úrovně bezpečnosti, pohotovosti a životnosti. Z tohoto vyplývá základní cíl údržby, 

mít výrobní zařízení v provozuschopném stavu za vynaložení optimálních nákladů. Což se 

zpětně vrací v: „ Prodloužení aktivní části technického života strojů a zařízení a řešení rizika 

bezpečnosti jejich provozu.“ 

 

Z výše uvedeného vyplývá stále větší nutnost systémového procesního chápání údržby pro 

správné stanovení požadavků na údržbu a její zajištění. Každý takový přístup potřebuje, pro 

integraci do manažerských systémů a pro určení strategie řízení výroby, hodnocení účinnosti 

údržby neboli controlling údržby. Při hodnocení a zajištění údržby se nedílnou součástí stává: 

Zajištění únosných nákladů pro potřebnou a nutnou údržbu. 

Minimalizace prostojů výrobních zařízení. 

 

Lze tedy konstatovat, že řízení údržby zahrnuje všechny činnosti managementu, který určuje 

cíle, strategie a odpovědnosti údržby. Management uplatňuje tyto prostředky, jako jsou 

plánování, řízení a kontrola údržby s nedílnou vazbou na ekonomická a bezpečnostní 

hlediska, z čehož vyplývají další cíle řízení údržby: 

 

� Předcházet vzniku poruch 

� Operativně odstraňovat vzniklé poruchy a problémy 

� Zajišťovat bezpečnost provozu 

� Udržovat hmotný majetek v provozuschopném stavu 

� Vynakládat optimální náklady pro chod údržby 

� Rozvíjet a zlepšovat chod údržby 

 

Vzhledem k tomu, že drtivá většina výrobních, ale i nevýrobních společností investuje do 

stále výkonnějšího, modernějšího a také dražšího strojního zařízení, na které jsou kladeny 

vysoké provozní nároky, což se jim zákonitě vrací ve vyšších investicích do udržení 
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provozuschopného stavu strojního zařízení. V této situaci je fungující údržba „správným 

způsobem“ používající prostředky technické diagnostiky tím nejvýhodnějším řešením 

k eliminaci finančních ztrát způsobených haváriemi a následným odstavením strojních 

zařízení. Z tohoto důvodu by měly být prostředky a poznatky technické diagnostiky nedílnou 

součástí údržby strojních zařízení. Takovýto přístup k údržbě se následně vrátí v úspoře 

finančních prostředků vynaložených na údržbu a v neposlední řadě ve větší 

konkurenceschopnosti společnosti. 

 

2 Základní termíny 

Následující terminologie vychází z ČSN EN 13360. 

údržba- kombinace všech technických, administrativních a manažerských činností v průběhu 

životního cyklu objektu. Tyto jsou zaměřeny na uchování jeho stavu nebo navrácení do stavu, 

v němž je schopen vykonávat svoji funkci. 

 

objekt- jakákoliv část, součástka, zařízení, subsystém, přístroj, systém, funkční jednotka, se 

kterou je možné se individuálně zabývat. Za objekt lze považovat i řadu objektů. 

 

majetek- objekt oficiálně vedený v účetnictví. 

 

opravitelný objekt- objekt, jenž může být po poruše za daných podmínek obnoven do stavu, 

v němž je schopen vykonávat požadovanou funkci. 

 

pohotovost- vlastnost objektu být ve stavu, v němž je schopen vykonávat požadovanou funkci 

v daných podmínkách, v daném čase nebo intervalu, za předpokladu zajištění požadovaných 

vnějších zdrojů. 

 

porucha- ukončení schopnosti objektu vykonávat danou funkci. 

 

příčina poruchy- důvod, kvůli kterému porucha vznikla. 
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porucha opotřebením- porucha, jejíž pravděpodobnost výskytu vzrůstá s dobou provozu nebo 

s počtem operací vykonaných objektem nebo s namáháními, kterým je objekt vystaven. 

 

porucha stárnutím- porucha, kdy pravděpodobnost jejího výskytu vzrůstá s časem, který 

nezávisí na celkové době provozu objektu. 

 
bezporuchovost- vlastnost objektu vykonávat požadovanou funkci v daném čase za daných 

podmínek. 

 

udržovatelnost- schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu, ve 

kterém může vykonávat požadovanou funkci, pokud se údržba provádí za daných podmínek a 

podle stanovených postupů a zdrojů. 

 

životnost- schopnost objektu vykonávat požadovanou funkci v daných podmínkách používání 

a údržby do dosažení mezního stavu. 

 

intenzita výskytu poruch- počet poruch objektu v daném časovém intervalu dělený délkou 

tohoto časového intervalu. 

 

skutečný stav- charakteristiky objektu ve specifickém časovém okamžiku. 

 

použitelný stav- stav objektu, je stanoven tím, že objekt může vykonávat požadovanou funkci 

za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější zdroje. 

 

provozuschopný stav- stav objektu plnit požadované funkce při zachování stanovených 

provozních ukazatelů po stanovenou dobu za daných podmínek. Jinak taky komplexní 

vlastnost zahrnující jednotlivé spolehlivosti. 

 

provozu neschopný stav- stav objektu charakterizovaný jeho neschopností vykonávat 

z jakýchkoliv příčin požadovanou funkci. 

 

provozní stav- stav, kdy objekt vykonává požadovanou funkci. 
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stav nečinnosti- prostoj v použitelném stavu během doby nepožadované funkce. 

 

odstávka- předem plánovaný provozuneschopný stav za účelem údržby objektu nebo s jiným 

záměrem. 

 

management údržby- veškeré činnosti managementu, jež určují cíle, strategie, odpovědnosti 

údržby, které management uplatňuje prostředky jako je například plánování, řízení, kontrola 

údržby a zlepšování metod v organizaci, včetně ekonomických hledisek. 

 

cíle údržby- cíle přidělené a přijaté pro činnosti údržby. 

 

strategie údržby- metody managementu používané k dosažení cílů údržby. 

 

plán údržby- daný soubor úkolů, v němž jsou zahrnuty činnosti, postupy, zdroje, časové 

plánování nutné k provádění údržby. 

 

spolehlivost- souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují: 

bezporuchovosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby. Tyto ukazatele mají zásadní vliv na 

celkovou životnost, funkčnost, způsobilost, efektivnost a bezpečnost provozu objektu 

 

zajištěnost údržby- je definována jako schopnost celků poskytujících údržbářské služby 

poskytovat a zajišťovat dle požadavků zadavatele v daných podmínkách prostředky pro 

údržbu. Zajištěnost údržby představuje zdroje, služby a management potřebný pro 

poskytování údržby. Je představována personálem, nářadím, technickou dokumentací, 

náhradními díly a materiálem údržbářskými objekty. 

 

jakost údržby- schopnost údržbářských procesů plnit požadavky zákazníků a jiných 

zainteresovaných stran 
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3.  Vývojové etapy údržby. 

Za základní etapu vývoje údržbářských systémů lze považovat: 

 

3.1 Systém opravy po poruše  

� řeší pouze následné odstranění závady po jejím vzniku na zařízení 

� není možný plánovitý a systémový přístup k HM 

� prevence je založena pouze na zkušenostech obsluhy zařízení 

 

Náklady vynakládané na údržbu jsou pouze ty nejnutnější, tudíž nízké. Strojní zařízení a HM 

jsou provozovány bez jakékoliv nebo se zanedbatelnou a nejnutnější preventivní péčí na nízké 

úrovni až do doby poruchy, což v konečném důsledku vede k prodražování oprav. Nelze 

uplatnit systémové řešení údržby. V aplikaci do moderních systémů údržby lze uplatnit pouze 

u nedůležitých zařízení, které nemohou ohrozit hladký chod výroby. 

 

3.2 Systém plánovaných preventivních oprav ( PPO) 

• Revize a opravy jsou uskutečňovány podle schváleného časového harmonogramu. 

Nezohledňuje skutečný stav zařízení. 

• je zavedena evidence o provozu a provozních podmínkách 

• je zaveden systém řízení údržby 

• lze sledovat ekonomické ukazatele údržby 

 

Opravy se uskutečňují po určitém časovém úseku, jenž je určován jednak výrobcem zařízení 

nebo na základě zkušeností a požadavků výroby. Jedná se o preventivní opravy od denních 

přes týdenní a čtvrtletní až po opravy roční a generální. Převážně poslední dvě jmenované 

jsou uskutečňované z důvodu výroby převážně v celozávodním volnu bez ohledu na nutnost 

opravy. Tento systém bývá označován: 

� systém údržby podle časových plánů 

� systém po preventivní prohlídce 
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� systém standardních periodických oprav 

� systém preventivních periodických oprav 

 

3.3 Systém diferencované proporciální pé če (DIPP) 

→ sleduje stupeň složitosti strojů nebo zařízení 

→ sleduje stupeň technické složitosti stroje nebo zařízení 

→ technický stav stanovený dle zjevného opotřebení stroje nebo zařízení 

→ stupeň opravitelnosti stanovený z rozsahu a náročnosti oprav stroje nebo zařízení 

 

Předcházející ukazatele jasně ukazují, že stroje nebo zařízení v žádném podniku nejsou na 

stejné technické a kvalitativní úrovni, časového využití a důležitosti. Toto nutně vedlo 

k diferencovanému přístupu k provádění údržby. 

Z toho vyplývá, že plánování a určení údržbářských procesů je založeno na základě obecně 

známých dat. V zahraničí je DIPP označován jako „ Produktivní údržba.“  

 

3.4 Systém diagnostické údržby 

� z celkového pojetí zcela nový systém údržby 

� založen na skutečném technickém stavu stanoveném na technické diagnostice 

� označován jako mezní údržba 

 

Jako jeden z prvních tento systém zohledňuje skutečný technický stav zařízení stanovený 

prostředky technické diagnostiky. Jako nedostatek lze označit, že zařízení je odstavováno 

v krajních, případech, kdy pomocí technické diagnostiky byla stanovena porucha nebo 

opotřebení, které překročilo stanovenou mez. Technická diagnostika je prováděna formou 

kontrolně inspekční činnosti, v určitých časových intervalech nebo formou monitoringu.  

Na základě předchozího je tento systém také označován jako Systém mezní údržby. 
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3.5 Systém prognostické údržby 

∗ technická diagnostika a její výsledky jsou využívány ke stanovení zbytkové životnosti 

zařízení  

∗ pomocí technické diagnostiky je objektivizována kontrolně inspekční činnost 

∗ údržba je řízena v souladu s požadavky výroby 

∗ umožňuje předcházení haváriím 

 

Tento systém je pokračováním výše uvedeného Systému diagnostické údržby. Výsledků 

technické diagnostiky je využito nejen ke stanovení momentálního technického stavu zařízení, 

ale také k určení prognózy zbytkové životnosti zařízení a ke stanovení času do další nezbytně 

nutné opravy.  

Přesto, že tento systém klade vysoké nároky na prostředky měřící techniky z oblasti technické 

diagnostiky k určení zbytkové životnosti zařízení, je po technické stránce považován za 

pokrokový. Technická diagnostika slouží k objektivizaci kontrolně inspekční činnosti a 

prognóze technického stavu. Tento systém údržby značně zdokonaluje řízení údržby 

ve spolupráci s požadavky výroby, tzn. sladit odstávky technologické s odstávkami pro 

údržbu a samozřejmě předcházet haváriím se všemi následnými důsledky. Jak již bylo 

uvedeno výše označuje se tento systém také jako Systém údržby podle skutečného stavu.  

Někdy je také označován jako Systém eliminační, podle možnosti eliminace poruchy. 

 

3.6 Systém automatizované údržby 

∴ řízení údržby v reálném čase 

∴ řízení údržby pomocí výpočetní techniky- komplexní řízení údržby 

 

Vzhledem k tomu, že systém řízení údržby je složitý proces také díky tomu, že předem není 

přesně znám budoucí stav udržovaných zařízení a v neposlední řadě také konfliktem 

požadavků minimalizace nákladů proti maximalizaci účinnosti a výkonu údržby jako celku.     

Z tohoto důvodu je vhodné a výhodné vkomponovat do systému řízení údržby vhodný IT 

systém řízení údržby. Toto umožňuje řízení údržby v reálném čase a harmonizaci nákladů 

s výkony a účinností údržby. 
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3.7 Systém totáln ě produktivní údržby (TPM) 

� z anglického Total  Productive Maintenance 

� maximální využití, účinnost a výkonnost udržovaných zařízení snižováním tzv. šesti 

velkých ztrát (poruchy, chod na prázdno, zmetky, seřizování, snížená výtěžnost, ztráty 

najížděním) 

� zlepšení stávající koncepce údržby 

� neustálé vylepšování a rozvíjení samostatné údržby výrobními pracovníky 

� díky týmové spolupráci a motivací pracovníků rozvíjení jejich znalostí a dovedností 

� průběžné vylepšování aktuálního stavu udržovaných zařízení 

� TPM je souhrnným systémem, který umožňuje a podporuje stálé vylepšování 

udržovaných zařízení, což v konečném důsledku vede k maximálnímu využití zařízení 

a následně k maximální efektivitě a kvalitě výrobku 

� TPM je vedena výrobním procesem, který bere výrobu a údržbu jako sobě rovné 

partnery 

� TPM je souhrn opatření, které vedou k optimalizaci provozování strojního parku a 

podmínek provozování tohoto. TPM vede ke změně pracovního systému, který 

zajišťuje udržení těchto podmínek 

� TPM je založena na změnách postojů pracovníka 

� Zvyšování kvalifikace a dovedností z hlediska údržby strojů a zařízení 

� implementace plánovitého přístupu k údržbě ve střediscích údržby 

� pomocí samostatné údržby aktivní zařazení výrobních týmů do plánované údržby 

� měření a zvyšování efektivnosti každého zařízení v rámci dynamického zlepšování 

procesů 

 

Porucha (ztráta účinnosti zařízení) je často pouze konečný důsledek toho, že není eliminována 

prvotní příčina problému z důvodu tlaku výroby a dalších omezení bránících řádnému 

diagnostikování udržovaných zařízení. Toto vede k myšlence, že za udržovaná zařízení jsou 

zodpovědní všichni a každý zúčastněný může pomoci určovat nejlepší způsob provozování 

údržby a její podporu. Zásadním cílem TPM je za podpory a pomoci výrobních dělníků a 

údržbářů zlepšovat výkonnost udržovaných zařízení, pracovat v adekvátním prostředí. 
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Z tohoto lze usoudit, že TPM se snaží o nulový počet poruch, nedostatků, nehod, ale také 

nulové množství prachu a špíny. 

 

I přes některé odchylky lze konstatovat, že do této generace údržby můžeme zařadit systém 

označovaný jako Proaktivní údržba, který se zaměřuje na: 

o příčiny poruchy 

o úspory, zvýšení účinnosti a výkonnosti udržovaných zařízení 

o špína a znečištění jsou příčinou číslo jedna řady poruch zařízení 

o prvním striktním krokem implementace této údržby je kontrola znečištění mazacích a 

hydraulických kapalin 

 

 
Obr. 3.1. Historický vývoj údržby [16] 
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Obr. 3.2. Vývoj strategie údržby 
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Obr. 3.2. Vývoj strategie údržby [1] 
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4 Analýza výrobního procesu VOP 025  

VOP025 je strojírenský podnik, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany české republiky. 
Firma vznikla v roce 1946 jako opravna tanků. Kromě oprav jsme se významně podíleli na 
modernizacích tanků T-54, T-55 a T-72. Tyto zkušenosti velkou měrou přispěly k úspěšné 
realizaci modernizovaného tanku T-72M4 CZ. 
 

 
Obr. 4.1.  VOP025 Šenov u Nového Ji čína 
 
V našem podniku jsme vyvinuli a realizovali řadu speciálních vozidel, ať již na pásových 

tankových podvozcích nebo na kolových podvozcích TATRA 815, s využitím jak v armádě, 

tak v civilním sektoru. Současným nejznámějším speciálním vozidlem tohoto druhu je 

automobil chemický rozstřikovací ACHR-90M(obr. 4.2), který používá česká chemická 

jednotka v zahraničních vojenských misích pro dekontaminaci osob, techniky, komunikací, 

terénu a budov. Toto vozidlo používají i jednotky Integrovaného záchranného systému ČR. 
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Obr. 4.2. ACHR90M  

 

 Od roku 2004 jsme rozšířili sortiment nabízených služeb o opravy a revize dělostřeleckých 

systémů a pěchotních zbraní. Další rozvoj podniku významně ovlivní výroba kolových 

obrněných transportérů PANDUR II 8x8(obr. 4.3) pro Armádu ČR. 

 

 
Obr. 4.3. Pandur II 8x8 
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Na základě zkušeností dlouholeté opravárenské 

Jde především o výrobu svařovaných konstrukcí s

do vyšších strojních celků v

a zemědělské techniky.  

 

Důležitým nástrojem řízení podniku je zavedený certifikovaný systém 

normy ČSN EN ISO 9001:2001 a

Jsme držiteli certifikátu na vyšší nároky pro sva

a osvědčení na provádění opravárenské 

kovovýroby s aktivní obchodní politikou 

firmy. V roce 2010 došlo ke sl

k výraznému rozšíření portfolia služeb jak, a to p

v oblasti výroby civilní. 

4.1 Organiza ční schéma podniku
 

Obr. 4.4. Organiza ční struktura VOP025

Ředitel podniku
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dlouholeté opravárenské činnosti byla založena sekce civilní výroby. 

výrobu svařovaných konstrukcí s následným strojním obráb

ů v oblasti strojů a zařízení dopravní, stavební, manipula

ízení podniku je zavedený certifikovaný systém 

SN EN ISO 9001:2001 a AQAP 2110 napojený na podnikový informa

vyšší nároky pro svařování v souladu s ČSN EN ISO 3834

ění opravárenské činnosti výrobků TATRA. Vysoká úrove

aktivní obchodní politikou činí podnik zajímavým partnerem pro zahrani

roce 2010 došlo ke sloučení s podnikem VOP026 Šternberk, 

ení portfolia služeb jak, a to především v oblasti speciální výroby, tak 

ní schéma podniku  

ní struktura VOP025  

kancelář ředitele

útvar IT

útvar finanční

správa řízení HM

útvar výroby, vývoje a 
výzkumu

útvar zkušebnictví

útvar obchodní

útvar lidských zdrojů

útvar kvality

útvar vojenského technického 
ústavu ochrany

útvar bezpečnostní

obchodní oddělení

správní oddělení

                                            2010 

í Thomke                                                                                                Diplomová práce 

innosti byla založena sekce civilní výroby. 

následným strojním obráběním a montáží 

ení dopravní, stavební, manipulační 

ízení podniku je zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle 

AQAP 2110 napojený na podnikový informační systém. 

SN EN ISO 3834-2:2006 

 TATRA. Vysoká úroveň 

iní podnik zajímavým partnerem pro zahraniční 

podnikem VOP026 Šternberk, čímž došlo 

oblasti speciální výroby, tak 

 

útvar vojenského technického 
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Obr. 4.6. Or ganiza ční struktura TOV VOP025
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5 Technická diagnostika 
 

Technická diagnostika jako taková je samostatný obor, který se zabývá nedestruktivními a 

bezdemontážními metodami stanovení aktuálního technického stavu objektu a pro stanovení 

provozní spolehlivosti. Je založena na pravidelném a racionálním sledování objektu a na 

včasném detekování fyzikálních změn a procesů objektu. Hlavními prostředky pro 

věrohodnost diagnózy je optimální volba senzorů, jejich správné umístění a v neposlední řadě 

také zpracování naměřených signálů. Správná diagnóza je závislá na optimálním návrhu 

diagnostického systému, jak z hlediska bezpečnostního a ekonomického, tak i na pečlivé 

analýze diagnostikovatelnosti pravděpodobných závad. 

 

Rozdělení technické diagnostiky podle různých hledisek. 

Z hlediska řešeného úkolu: 

Detekce- odhalení existence vznikající poruchy 

Lokalizace- stanovení co je vadného v daném zařízení 

Specifikace- stanovení proč daná porucha vznikla 

Predikce- určení zbytkového času do havárie. Jak dlouho dané zařízení vydrží 

 

Z hlediska časového: 

Cyklická- periodická 

Trvalá- monitoring 

Podle potřeb uživatele 

 

Z hlediska nasazení v technickém životě: 

Ke sledování provozní spolehlivosti 

K určování jakosti 

 

Technická diagnostika slouží k poskytování objektivních informací o skutečném technickém 

stavu strojů a případně i o potřebách jejich údržby a průběhu doby technického života. V 

případě hrozící havárie lze pomocí prostředků technické diagnostiky automaticky zastavit 

provoz diagnostikovaného stroje. Technická diagnostika je rychlým tempem modernizována 
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technickými prostředky a programovým vybavením stejně jako jiné měřicí, monitorovací a 

řídicí systémy. 

 

Hlavními cíly technické diagnostiky je využití všech užitečných informací, které vypovídají o 

technickém stavu diagnostikovaných zařízení a to bez nutnosti demontáže, za jejich běžného 

provozu. O rozsahu diagnostiky a jejím konkrétním provedení rozhodují výsledky úvah, které 

musí brát v potaz předpokládané náklady na plánovaný diagnostický systém včetně nákladů 

na jeho provoz a na straně druhé předpokládané úspory, které by měly zavedením tohoto 

systému vzniknout. Úspory v podobě zamezení havárií novou strategií údržby se snížením 

potřeby náhradních dílů, prodloužením doby života sledovaného objektu, zvýšením jeho 

konkurenceschopnosti na trhu atd.  

 

Diagnostický systém se volí podle druhu sledovaných zařízení a podle jejich funkcí 

sledovaných ve vybraných místech, kde je porucha funkce objektu avizována změnou 

ukazatelů některé z fyzikálních veličin. Při přesnější diagnostice složitějšího objektu je 

současně na několika místech měřeno několik i různých fyzikálních veličin. Naměřené 

hodnoty jsou číslicově zpracovávány a zobrazovány s využitím názorné grafiky. Pomocí 

počítačové techniky lze provádět on-line výpočty stupňů nebezpečnosti sledované poruchy 

provázené výstražnými signály a popř. vedoucí až k automatickému přerušení provozu 

objektu. 

 

Diagnostikování se rozlišuje na testovací a funkční. Při testovacím diagnostikování jsou na 

vstup sledovaného objektu přiváděny tzv. stimulační signály. To umožňuje realizovat 

algoritmy pro detekci i lokalizaci poruch. Předpokládá se, že vstupní testovací signál neruší 

běžný provoz objektu. Při funkčním diagnostikování jsou vyšetřovány měřicí signály senzorů 

při běžném či zvlášť nastaveném, zpravidla mezním provozním režimu objektu. 

Funkční diagnostická technika je zpravidla vestavěna do sledovaného objektu (např. u 

automobilů). Diagnostická centra mimo sledované objekty jsou obvykle dokonale 

automatizována a většinou slouží k současnému diagnostikování většího počtu a často i 

různých druhů objektů. Existují i složité objekty, např. kosmické rakety, které jsou vybaveny 

složitou vestavěnou diagnostikou a řada jejich parametrů je sledována z diagnostického 

centra, v uvedeném případě ze Země. 
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Senzory fyzikálních veličin sledující ve vybraných místech diagnostikovaného objektu jejich 

velikost a průběh jsou zpravidla nejexponovanějšími prvky diagnostických systémů z hlediska 

dlouhodobé přesnosti a spolehlivosti. Proto je důležité senzory ve vhodných časových 

intervalech kalibrovat. Současná elektronika pro zesílení měřicích signálů, jejich číslicové 

zpracování, sledování a zobrazování monitorování nebývá zdrojem významných chyb. 

Základním problémem u objektu se sledovaným provozem je stanovit místa, na kterých je 

možné měřit senzorem s elektrickým výstupem změnu fyzikální veličiny charakterizující 

poruchu, popř. její vývoj. Diagnostika není zaměřována jen na ustálené režimy provozu 

sledovaných objektů, ale i na přechodové režimy při jejich spouštění a vypínání. 

Neméně důležité je stanovit správná kritéria pro hodnocení závažnosti poruchy až do mezní 

situace, kdy hrozí havárie. Podle sledovaných fyzikálních veličin se rozlišují tyto jednotlivé 

druhy technické diagnostiky objektů: 

 

1. Vibrodiagnostika- v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání,  

diagnostika modální analýzou- měří se a vyhodnocují vlastní frekvence mechanické 

konstrukce a jejich tlumení,  

2. Hluková diagnostika- v kritických místech se měří hluk s aktuálním frekvenčním 

spektrem,  

3. Optická diagnostika- v kritických, špatně dostupných bodech se vizuálně kontrolují 

případné odchylky od normálního stavu.  

4. Teplotní diagnostika a termografie- v kritických místech se měří teplota a její změny, 

ve vybraných částech se měří a analyzují teplotní pole,  

5. Tribodiagnostika- v kritických místech se provádí analýza aplikovaných maziv,  

6. Diagnostika statickým zatížením- v kritických místech se měří a analyzují statické 

síly, mechanické napjatosti a tlaky.  

7. Kapilární metoda a defektoskopie- diagnostické nedestruktivní metody zabývající se 

testováním struktury kovových i nekovových materiálů. 

 

Provoz točivých strojů malých výkonů ohrožovaný nadměrnými vibracemi, způsobenými 

nedokonalým vyvážením jejich rotorů nebo zadíráním ložisek, je sledován ve stanovených 

časových intervalech nebo trvale. U strojů větších výkonů, popř. strojů s rozhodujícím 
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významem pro zabezpečení provozu větších technologických celků, jde vždy o sledování 

trvalé. To umožňuje zaznamenat vznik závady a předejít vzniku havárie. 

  

sledování, vyhodnocování, prognoza diagnostika- upozorn ění na závadujméno

předcházení ne čekaným a
neplánovaným p řerušením

provozu stroj ů

identifikace poškozených stroj ů

využití rezervy
na opot řebení stroje

prognoza doby do opravy

snížení náklad ů na opravy
vyšší využitelnost stroje

výpo čet termín ů oprav

podklady pro plánování
náhradních díl ů a oprav

identifikace poškozených sou částí

indikace stavu, zobrazování, archivace, hlášení výs trah

diagnostický systém

 
Obr. 5.1. Schéma diagnostického systému 
 

 
Obr. 5.2. Rozd ělení technické diagnostiky 
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5.1  Vibrodiagnostika 

Každé strojní zařízení, které provádí rotační pohyb je zdrojem mechanických vibrací.  

Vzhledem k tomu, že vibrační diagnostika je velice propracovaná metoda zjišťování stavu 

strojů jsou vibrace vhodnými diagnostickými parametry pro zjišťování komplexních 

informací o aktuálním technickém stavu strojních zařízení. Mimo informací o vnitřních 

stavech jednotlivých uzlů a dílů mohou vibrace podat údaje o místě a příčině poruchy 

s vysokou přesností. 

 

Kmitání je spojeno s dynamickým namáháním stroje a technickým stavem ložisek, 

hřídelí převodovek, klikových ústrojí, vačkových mechanizmů, nevyvážených rotujících 

součástí, vůlemi v kluzných ložiscích atd. Technický stav je dán opotřebením, uvolněním 

spojů, únavovými lomy, korozí atd. 

5.1.1 Senzory vibrací 

Při diagnostice strojních zařízení pomocí vibrodiagnostiky je třeba rozlišovat absolutní a 

relativní vibrace. Absolutní vibrace jsou vztaženy ke gravitačnímu poli zeměkoule, zatímco 

vibrace relativní jsou vztaženy ke zvolenému reálnému bodu, který však také může být 

v pohybu vůči gravitačnímu poli země. 

 

Absolutní senzor vibrací (obr. 5.3.a.) měří mechanické vibrace vůči vlastní setrvačné ( 

seismické ) hmotě. Používá se pro měření tam , kde není vhodný relativní pevný bod, který by 

posloužil pro upevnění vztažného bodu senzoru ( velké motory, jedoucí vozidla, …). 

Seismické zařízení, které se montuje na konstrukci stroje. 

 

Relativní senzor vibrací(obr. 5.3.b.) je vhodný pro vyhodnocování vibračního pohybu jedné 

části stroje oproti druhé ( hřídel vůči ložisku, …).  
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                                                                                                        b) 

Obr 5.3. Mechanický model a) absolutního a b) relat ivního sníma če 

 

Konstrukčně může být snímač vibrací řešen jako snímač výchylky kmitů, snímač rychlosti 

kmitů nebo jako snímač zrychlení kmitů – akcelerometr, což jsou v současnosti 

nejrozšířenější snímače. Snímání diagnostických signálů se děje při elektronickém zpracování 

dat senzory, které převádějí mechanickou veličinu na elektrický signál. Elektrické senzory 

neelektrických veličin dělíme do dvou skupin na aktivní (nepotřebují ke svému provozu zdroj 

elektrické energie)a pasivní (ke své funkci potřebují napájení z vnějšího zdroje elektrické 

energie). Celkové vibrace představují celkovou vibrační energii měřenou v jistém 

frekvenčním rozsahu. Měřením celkových vibrací stroje nebo jeho částí a porovnáním této 

hodnoty s její normální úrovní se dají získat informace o celkovém stavu stroje. 

 

Měření celkových vibrací používá tato vyjádření: špičková hodnota (peak), špička– špička 

(peak to peak), průměrná hodnota (average) a efektivní hodnota (RMS): 

 

Špičková hodnota= 1 (rozkmit) určuje vzdálenost mezi vrcholem vlny a nulovou úrovní.  
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Špička – špička=2x špička udává největší rozkmit hodnoceného sinusového kmitu a její 

použití je výhodné tam, kde je pro hodnocení chvění závazná výchylka chvění. 

 

Průměrná hodnota= 0,637x špička je průměrnou hodnotou amplitudy průběhu vlny. U 

ideálního sinusového průběhu se průměrná hodnota rovná nule (průběh v kladném i 

v záporném stavu je shodný). Většina průběhu vln však nemá ideální sinusovou 

charakteristiku.   

 

RMS(efektivní hodnota)= 0,707x špička je odvozena matematickou cestou, porovnáváním 

energií nebo výkonu stejnosměrného a střídavého proudu. U ideální sinusové křivky je 

efektivní hodnota rovna 0,707 ze špičkové hodnoty (obr. 5.4.). 

 
Obr. 5. 4. Ideální harmonický pohyb 

Měření vibrací je vlastně měřením periodického pohybu. U měření vibrací jsou důležité tři 

měřitelné veličiny (charakteristiky), a to výchylka, rychlost a zrychlení. K získání správné 

poruchové charakteristiky se musí k měření vibrací zvolit vhodný způsob měření a typ 

snímače. 

 

Výchylka-  určuje změnu vzdálenosti nebo polohy objektu vzhledem k referenční poloze. Ve 

vibrační diagnostice jsou dnes nejrozšířenější indukčnostní snímače využívající závislosti 

indukčnosti cívky na proudové hustotě vířivých proudů. Snímač výchylky je bezdotykové 

zařízení, které měří relativní vzdálenost mezi dvěma povrchy. 
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Rychlost-  se měří v mm.s-1, jako rychlost změny výchylky vibračního signálu. Je to 

nejběžnější způsob měření vibrací. Nejčastěji se používají poměrně levné akcelerometry, z 

nichž se hodnota rychlosti získává integrováním hodnot zrychlení. 

 

Zrychlení- se měří pomocí akcelerometru. Akcelerometr (obr. 5. 5.) obvykle obsahuje jeden 

nebo více piezoelektrických krystalů a seismickou hmotu. Je- li piezoelektrický krystal 

deformován vzniká elektrický signál úměrný zrychlení. Krystal je deformován seismickou 

hmotou, když těleso kmitá spolu s částí, ke které je akcelerometr uchycen. 
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Obr. 5.5. Konstrukce Piezoelektrických akcelerometr ů 

 

5.1.2 Analýza signálu v časové oblasti 

Analýzou signálu v časové oblasti rozumíme vyhodnocení celkového kmitání stroje a časové 

průběhy signálů. Celkové kmitání souvisí se všemi frekvencemi kmitání, které lze naměřit 

v daném měřícím bodě. Vyhodnocuje se naměřená hodnota celkového kmitání s výsledky 

předchozích měřením, u kterých víme, že stroj pracoval bez poruchy. Další srovnání je s 

nastavenými kritickými hodnotami. Diagnostikování stroje pomocí celkového kmitání je 

standardní metodou. Nesporná výhoda je relativně krátká doba za kterou známe výsledky 

analýzy a v neposlední řadě nevysoké finanční náklady na pořízení diagnostiky. Oproti tomu, 

nevýhoda je, že signály s malou amplitudou se ztrácejí ve vibračním šumu (z převodovek, ze 

sousedního stroje) a také, že tato analýza neumožňuje lokalizovat příčinu kmitání. Pomocí 

databáze výsledků měření celkového kmitání byly sestaveny doporučení mezních hodnot 

kmitání, prostřednictvím efektivní rychlosti kmitání v kmitočtovém pásmu 10 - 1000 Hz. 

Příkladem je vyhodnocení mohutnosti kmitání podle ISO 2372. Mechanické kmitání se měří 

při jmenovitých otáčkách stroje na ložiskových víkách, případně na ložiskových štítech nebo 

kostře a to ve třech vzájemně kolmých směrech. 

 

Frekvence udává počet daného jevu v daném časovém rozmezí- jeden vibrační cyklus. 

Z frekvence vibrací je možné vyvodit o jaký typ závady se může jednat. Pro přesnější určení 

závady a tudíž příčinu vibrací je výhodné zjistit frekvenci při které dochází k vibracím. 
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Amplituda udává velikost vibračního signálu. Je závislá na závažnosti závady a typu stroje, 

jakož i na tom zda je stroj nový nebo používaný. 

 

5.1.3 Analýza signálu ve frekvenční oblasti 

Správná aplikace frekvenční analýzy odstraňuje nevýhody analýzy v časové oblasti. Její 

pomocí můžeme lokalizovat vznikající poruchy jednotlivých částí objektu. Úplná frekvenční 

analýza je reprezentována jak amplitudovým tak fázovým spektrem. Fázové spektrum je 

zvlášť důležité pro indikaci typu nevyváženosti a samozřejmě pro metody vyvažování. 

Frekvenční spektrum tvoří podklad pro rozlišení závad na rotujícím stroji (např. 

nevyváženosti, ozubená soukolí, ložiska apod.) Průběžné monitorování, zobrazení rozběhů a 

doběhů strojů a trendy postupného zhoršování technického stavu je možné analyzovat na 

trojrozměrných diagramech. 

 

 
Obr. 5.5. Znázorn ění p řevodu signálu z časové do frekven ční oblasti 

 

5.1.4 FFT analýza 

Řada současných měřících přístrojů používá ke kmitočtové analýze matematického postupu, 

kdy se ze změřeného časového komplexního signálu vypočítají jednotlivé kmitočtové složky 

využitím rychlé Fourierovy transformace (Fast Fourier Transform, FFT).  Jinak řečeno, že 

signál je rozložený na určité amplitudy, které odpovídají různým frekvenčním složkám.Tato 

se jeví jako nejvhodnější metoda pro sledování vibračních signálů. Díky FFT můžeme 

stanovit a lokalizovat závadu na daném zařízení a pomocí trendování lze určit za jak dlouho 

se závada stane pro stroj kritickou.  
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Pro analýzu FFT je nezbytn ě nutná znalost provozních otá ček stroje. 

5.1.5 Měření vibrací 

Pro správné vyhodnocení vibrací je nutné vybrat na stroji ty nejvhodnější měřící místa. Je 

nutné se při výběru měřícího místa vyhnout zejména dělícím rovinám, nezatíženým zónám 

ložisek, lakovaným povrchům a mezerám v konstrukci. Pokud to umožňuje konstrukce měřící 

body by neměly být na skříni, která může kmitat v důsledku rezonance. Pro porovnávání 

měření musí být měření prováděno vždy za stejných podmínek a na stejných měřících bodech. 

Tato podmínka jde zajistit buď vyvrtáním důlku nebo označením pevnou značkou. V ideálním 

případě je použit pevně namontovaný snímač. Měření by mělo probíhat pod úhlem 90° 

k povrchu a se stejným přítlakem, ani příliš silným nebo slabým. Pokud je to možné, vibrace 

by měly být měřeny ve třech směrech, vertikálně, horizontálně a axiálně: 

 

Vertikální směr vykazuje při měření většinou menší vibrace oproti měření v horizontálním 

směru. Je to dáno větší tuhostí konstrukce stroje ve vertikální rovině. 

 

Horizontální směr většinou vykazuje největší vibrace, což je dáno menší tuhostí stroje 

v horizontální rovině. Nadměrné vibrace, které působí v horizontální rovině jsou ukazatelem 

nevyváženosti stroje. Vibrace způsobené nevyvážeností stroje jsou měřitelné jak 

v horizontálním, tak i vertikálním směru. 

 

Axiální směr vykazuje nejmenší, velmi nízké, vibrace protože většina sil působí přímo proti 

hřídeli. Vibrace v axiálním směru jsou většinou způsobeny nesouosostí nebo ohnutým 

hřídelem. 

 

5.1.6 Analýza a trendování vibrací 

Analýza vibrací je prostředkem k učení příčiny problému. Vzhledem k tomu, že poruchy 

strojních zařízení jsou ve většině případů důsledkem dlouhodobých dílčích problémů. Průběh 

technického života je znázorněn vanovou křivkou( obr.5.6). Vanová křivka nám udává 

závislost celkových vibrací stroje v průběhu jeho technického života. Trend v doběhové fázi 



FS VŠB TU Ostrava                                                                                                 2010 

 
 

Bc. Jiří Thomke                                                                                                Diplomová práce  Stránka 
36 

 
  

nám umožňuje predikovat čas zbývající do nutné opravy zařízení. Toto nám dává důležitou 

informaci pro efektivnější plánování a řízení údržby.  

 

Každé překročení mezních hodnot, výstraha a poplach, musí být důkladně analyzováno a až 

poté mohou být vyneseny jednoznačné závěry. 

Obr.5.6. Vanová k řivka- časový pr ůběh vibrací v pr ůběhu technického života objektu. 

 

5.2 Modální analýza 

„Modální rozklad (modální analýza) je jedna z metod dynamiky, která k popisu kmitavých 

vlastností a chování mechanických struktur užívá možnosti rozkladu složitého kmitavého děje 

na dílčí (též modální, vidové, vlastní) příspěvky, z nichž každý je charakterizován vlastní 

frekvencí a vlastním tvarem kmitu (označujeme je společným názvem vlastní hodnoty).“ 

 

Při klasickém zjišťování modálních parametrů, se budí zkoumaná konstrukce měřitelnou silou 

(ráz, rozmítaný sinusový signál atd.), měří se její časový průběh a časový průběh odezvy na 

buzení. Oba signály se zpracují FFT analyzátorem a vypočítá se z nich tzv. frekvenční 

přenosová funkce (FRF). Z FRF lze odečíst modální parametry dané konstrukce: vlastní 

frekvenci a tlumení. Vlastní tvary kmitů se získají při změření více bodů na zkoumané 

konstrukci. 

 

Modální analýza se používá hlavně pro:  

� stanovení vlastních frekvencí soustavy;  
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� stanovení tlumení na těchto vlastních frekvencích;  

� stanovení vlastních tvarů kmitů, tedy tvarů deformací soustavy při vibraci na 

vlastních frekvencích.  

 

Prvotním cílem pro aplikaci poměrně složité a zdlouhavé metody bývá nejčastěji spolehlivé 

stanovení vlastních frekvencí ve vztahu k možným rezonancím 

 

5.3 Akustická diagnostika 

Vzhledem k tomu, že všechny pohybující se části strojů generují zvukové vlny, je jednou s 

dynamicky se rozvíjejících metod technické diagnostiky metoda snímání akustické emise, tzv. 

Akustická diagnostika. 

5.3.1 Akustická rychlost 

Rychlost s jakou kmitají jednotlivé částečky prostředí, jímž se akustická vlna šíří. Akustickou 

rychlost vypočítáme z parciální derivace výchylky podle času. 

u=u0sin[ω.(τ+-x/c)] [m] 

u......... výchylka kmitajícího bodu prostředí 

u0........ amplituda 

ω......... úhlová rychlost [rad.s-1] 

τ.......... čas [s] 

c........ rychlost zvuku [m.s-1] 

x........ vzdálenost od referenčního bodu [m] 

vztah pro akustickou rychlost 

v=δu/δτ=ω.u0cos[ω.(τ+-x/c)] [m.s-1] 

nebo 

v=v0.e
iω(τ+-x/c) 

! Akustická rychlost není to samé co rychlost šíření zvuku! 
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5.3.2 Akustický tlak 

Šířením zvuku od zdroje zvuku se v daném bodě pravidelně mění tlak vzduchu. Na rozdíl od 

tlaku barometrického jsou tyto změny o mnoho řádů nižší. 

Akustický tlak je efektivní hodnota změn tlaku vzduchu vázaných na barometrický tlak. 

Hodnota se udává v pascalech. Normální zdravé lidské ucho začíná vnímat akustické tlaky na 

kmitočtu 1000Hz zhruba od 2. 10-5 Pa. 

Akustický tlak zdroje hluku v nějaké vzdálenosti od zdroje je závislý na akustických 

dispozicích prostředí, v kterém se zdroj hluku a akustického tlaku, nachází. 

 

Akustický tlak p, při průchodu vlny určitým prostředím 

p= ρ.c.v= pA.cos[ω.(τ+-x/c)]= u.ω.ρ.c.cos[ω.(τ+-x/c)] 

ρ............ hustota prostředí 

pA........... amplituda akustického tlaku 

    

5.3.3 Akustický výkon 

Charakteristická akustická veličina zdroje hluku. Hladina akustického výkonu je rovna 

průměrné hladině akustického tlaku na kulové ploše velikosti 1m2, která obklopuje zdroj. Z 

akustického výkonu lze pro dané prostředí vypočítat akustické tlaky v určených bodech.  

Měrný akustický výkon rovinné vlny 

N= P/ S.cosυ 

N při cosυ=1 

N=p.v= ρ.c.ω2A2cos2ω(τ+-x/c) 

pA........... amplituda akustického tlaku 

S.cosυ....  průmět plochy S do směru kolmého ke směru šíření vlny 

P............. akustický výkon rovinné vlny. Množství akustické energie za jednotku času 

S............... plocha kolmá na směr šíření vln 
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5.3.4 Intenzita zvuku 

Obvykle je definována jako střední hodnota měrného tlaku zvuku. Vektorový součin 

akustického tlaku a akustické rychlosti: 

I= p x v [W.m-2] 

Ve většině měříme pouze normálovou složku akustické intenzity, tudíž s ní zacházíme jako se 

skalární veličinou. 

5.3.5 Akustická emise 

Podstata akustické emise spočívá v uvolnění energie vlivem stimulace vnitřních nebo vnějších 

sil ve zdroji akustické emise. Akustická emise je vysílána nevratnými degradačními a 

dislokačními procesy, které probíhají v krystalické struktuře materiálu, ale taky při různých 

procesech v hydrodynamických systémech, např. Kavitace, turbulence, únik kapaliny ze 

systému, ... . 

Vlivem této energie, která se uvolňuje ze systému se iniciuje impuls, který se šíří materiálem 

jako vlna, kterou lze na rozhraní materiálu se vzduchem (na povrchu tělesa) změřit. 

V technické diagnostice je metoda akustické emise využita pro diagnostiku rotačních 

systémů, diagnostiku tlakových nádob, potrubí, pro diagnostiku mikrotrhlin, a dalších. 

5.3.6 Měření hluku 

V technické praxi se využívá především měření akustického tlaku a akustické intenzity. 

Další potřebné výpočty se dají odvodit z obou těchto veličin. 

Akustický tlak je efektivní hodnota jeho časového průběhu.v porovnání s barometrickým 

tlakem. Nulová hodnota akustického tlaku se rovná tlaku barometrickému.  

Měření je prováděno pomocí zvukoměrů, které měří celkovou hladinu akustického tlaku v dB 

(obr.5.7). 
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Obr.5. 7. Blokové schéma zvukom ěru 

 

 

Obr.5.8. Zvukom ěr Mediator 2238 

 

Princip metody akustické emise spočívá ve snímání elastického vlnění, které vzniká v 

důsledku dynamických procesů projevujících se v materiálu. Metoda akustické emise 

umožňuje sledovat kumulaci poškození, průběh deformací, iniciaci a šíření trhlin, korozní 

děje, proudění tekutin a jiné. 

Pro využití akustické emise jsou nutné snímače citlivé pro dané frekvenční pásmo a speciálně 

konstruované elektronické zařízení. Základní jednotkou každého zařízení pro detekci a měření 

akustické emise je měřicí kanál, který plní tyto funkce: 
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transformuje napěťovou vlnu v místě přiložení snímače na elektrický signál,  

zesiluje elektrický signál,  

diskriminuje elektrický signál podle amplitudy a frekvence.  

 

 
Obr. 5.9. Schéma m ěření 

 

Akustická emise se snímá sítí snímačů rozmístěných na povrchu konstrukce. Snímače 

transformují elastické napěťové vlny v místě snímače na nízkonapěťový elektrický signál. V 

předzesilovači umístěném v blízkosti snímače je signál zesílen a filtrován. Filtrace vylučuje 

nízkofrekvenční mechanické a elektrické rušení. Signál je transformován na nízkoimpedanční 

a postupuje koaxiálním kabelem k měřicímu systému akustické emise, kde je opět zesílen a 

při překročení prahové úrovně vyhodnocován. Schéma měřicí trasy ukazuje obr. 5.9. 

V praxi se akustická emise používá nejčastěji při řešení dvou úloh: monitorování úniků a 

detekce trhlin. 

Pro měření akustické intenzity se v současnosti nejvíce používají intenzitní sondy založené na 

měření akustického tlaku ve dvou blízkých bodech (obr.5.10.), pro které se někdy užívá 

označení p–p sonda nebo dvoumikrofonní sonda. 
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Obr.5.10. Schéma dvoumikrofonní sondy  

 

5.3.7 Akustická diagnostika 

+ Výhody: 

+ metoda je zcela bezkontaktní (technik nemusí vejít v kontakt se strojem), 

+ měřicí technika se v současné době udržuje na vysoké technické úrovni, 

+ existují propracované metody a množství odborné literatury, 

+ analýza signálu přináší velké množství informací, 

+ hlučnost většiny strojních zařízení je veličina garantovaná výrobcem, 

+ hluk strojního zařízení má vztah k hygieně práce. 

 

 

- Nevýhody: 

- vliv rušivých signálů z pozadí, 

- cesty, kterými zvuková energie ze strojního zařízení vyzařuje jsou ovlivněny mnoha 

faktory (zvukoizolační opatření, použité materiály, materiálové a geometrické 

přechody atd.), 

- nutnost odborné obsluhy, 

- nutnost podrobné frekvenční analýzy (oktávový rozbor je nedostačující, pozor na 

velké množství dílčích zdrojů hluku), 

- metoda není vhodná pro hlučné stroje (spalovací motory, kompresory atd.), 

- metoda vyžaduje přesné dodržení režimu práce strojního zařízení 
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5.3.8 Metoda akustické emise 

+ Výhody: 

+ okamžitá reakce na vznik zdroje akustické emise, 

+ relativně jednoduchý měřicí řetězec, 

+ vhodná pro tlakové nádoby a potrubí. 

 

- Nevýhody: 

- malá rozšířenost metody v technické diagnostice, 

- nezbytnost podstatně vyšší kvalifikace techniků- operátorů a jejich dlouhodobější 

zkušenosti, 

- nevhodná pro diagnostiku běžných (kontaktních) problémů strojních zařízení 

(problémy s ložisky, ozubenými a jinými převody atd.),  

- nutnost stálého připojení snímače. 

5.4  Optická diagnostika 

 

Pomocí průmyslových endoskopů se vizuálně kontrolují, na obtížně přístupných místech, 

případné změny či poškození konstrukce technických zařízení. Kontrolované místo je 

intenzivně osvětleno pomocí xenonových, halogenových, aj. zdrojů osvětlení. Vzhledem 

k tomu, že kontrolované místo lze digitálně zvětšit a zvýraznit je možno zobrazit detaily, které 

nelze rozeznat pouhým okem. Použití průmyslových endoskopů je velmi rozsáhlé, od běžné 

průmyslové výroby až po diagnostiku v agresívním chemickém prostředí. 

 

Endoskopická měření mají za úkol zjistit jak lokalizaci defektu, tak i velikost, rozsah a 

vzdálenost poškození od definovaných součástí. vzhledem k tomu, že většina endoskopů 

poskytuje zkreslený obraz, používá se tzv. srovnávací měření. Toto se uskutečňuje buď 

srovnáváním se známou součástí zařízení přímo v zorném poli objektivu nebo se používá 

umělá porovnávací měrka, která se umísťuje na hlavici endoskopu. 
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5.4.1 Boroskopy 

Průmyslové endoskopy se rozdělují podle konstrukce inspekční sondy. Boroskopy(obr.5.11.), 

jsou pevné, neohebné endoskopy s průměrem inspekční sondy 0,9- 16mm. Délka inspekční 

trubice se pohybuje od 0,06- 1,6m. Boroskop tvoří pevný celek objektivu a okuláru. 

V současnosti jsou boroskopy vyráběny jak s okulárem pevně spojeným s přístrojem, tak i 

s možností propojení se zobrazovacím zařízením.   

 

 
Obr.5.11. Boroskop Voltcraft BS-10 USB 

 

Boroskopy jsou vhodné pro kontrolu prostor, která jsou přímo přístupná z přední 

části(obr.5.12.).  

 

Boroskopy jsou vhodné pro inspekci: 

→ Otvorů a trubek s malým průměrem 

→ Uvnitř odlitků, dílů pro hydrauliku a honovaných otvorů. 

→ Stěny otvorů o průměru 1mm a více. 

→ Uvnitř leteckých motorů, dutých zdí nebo budov, strojů, konstrukcí atd. 
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Obr.5.12. Pohled pomocí boroskopu do tiskárny 

5.4.2 Fibroskopy 

Přenos obrazu je realizován vláknovým světelným vlnovodem, odtud také jiný název 

vláknový endoskop. Fibroskopy (obr.5.13.) používají koherentní svazek vláken ke zpětnému 

přenosu obrazu zpět k oku kontrolora. Nezávislý nekoherentní svazek vláken se používá pro 

přenos světla od světelného zdroje do kontrolované oblasti. Fibroskopy mohou být připojeny 

k CCTV a digitálnímu zobrazovacímu zařízení, takže film nebo statické obrázky mohou být 

zaznamenávány pro budoucí referenci nebo použity v přiřazené dokumentaci. 

Fibroskopy jsou ideální pro vnitřní kontrolu potrubí, strojních zařízení, strukturálních 

komponentů atd. Vysoce flexibilní pro rozmanité a mnohostranné použití.  

 

Výhodné pro kontrolu: 

 

� Vnitřku vodovodních / odvodňovacích a továrních potrubí 

� Vnitřku motorů vozidel, letadel atd. 

� Vnitřku strojů jako jsou motory a kotle 

� Nedostupných oblastí uvnitř ocelových věží, budov atd. 

� Analýza chodu strojů připojením vysokorychlostní kam 
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Obr.5.13. Fibroskop olympus IF6C5X1 

 

5.4.3 Videoskopy 

Průmyslové videoskopy se vyznačují schopností komplexní a vysoce přesné nepřímé vizuální 

kontroly s jasnými a sytými barvami, jasností obrazu a dalšími přednostmi. Videostopy jsou 

na konci inspekční trubice osazeny CCD čipem, který podstatně zvyšuje rozlišovací 

schopnosti přístroje. Nevýhodou videostopů je omezená pracovní teplota prostředí od -20°C  

do +80°C, jakož i omezení práce v nebezpečném a agresívním prostředí. 

 

 
Obr.5.14. Videoskop Olympus IPLEX FX 
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5.5 Teplotní diagnostika a termografie 

Jedním ze sledovaných parametrů ve výrobě, v diagnostice a údržbě technologie je teplota, 

která je jevem charakterizujícím určitý fyzikální stav měřeného objektu. Díky jejímu 

sledování lze regulovat výrobní procesy (např. tavení), kontrolovat provozní stavy strojů a 

zařízení, diagnostikovat přehřívání elektrických spojů, kabelů nebo mechanických součástí 

(např. převodovky) či stavebně tepelné vlastnosti budov. 

Podle metody se měření teploty rozlišuje na: 

kontaktní (kontaktními teploměry, např. rtuťovými, termočlánky atd.),  

bezkontaktní (měření na povrchu objektu bezkontaktními teploměry, např. jasovými nebo 

spektrálními pyrometry, termovizí).  

5.5.1 Kontaktní měření teploty 

 

Při kontaktním měření teploty je teplotní čidlo, nejčastěji termočlánek, v přímém kontaktu s 

měřeným povrchem. Volba čidla a způsob jeho připevnění k měřenému povrchu musí být 

zvoleny tak, aby teplota měřeného povrchu nebyla tímto čidlem ovlivněna a zároveň čidlo 

mělo s povrchem dobrý kontakt.  

Při měření povrchových teplot se používá obvykle buď povrchových či podpovrchových 

termočlánků. Za tím účelem se, pokud je to možné, vždy vyvádí termočlánek ve směru 

minimálního tepelného toku, tj. ve směru izoterm.  

 

 
Obr.5.15.  Digitální teplom ěr Technoterm 9500 
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5.5.2 Bezkontaktní měření teploty   

Elektromagnetické spektrum záření (obr.5.16. ) je rozděleno (na základě úmluvy) podle 

vlnových délek do několika skupin, tzv. vlnových pásem. 

 

Obr.5.16. Elektromagnetické spektrum (1 –––– rentgenové zá ření, 2 –––– ultrafialové zá ření, 3 –––– 

viditelné zá ření, 4 –––– infra červené zá ření, 5 –––– mikrovlnné zá ření, 6 –––– rádiové zá ření)  

 

Přístroje pro bezkontaktní měření teplot využívají pásma infračerveného (IČ) záření. Pásmo 

IČ záření začíná tam, kde končí tzv. viditelné pásmo (tmavě červená), a končí v místě, kde 

začíná pásmo mikrovln. Pásmo IČ záření se ještě dále dělí do několika dílčích pásem, a to na 

blízké IČ (0,75 až 3 µm), střední IČ (3 až 6 µm), vzdálené IČ (6 až 15 µm) a velmi vzdálené 

(15 až 100 µm). Z hlediska praxe jsou pro termografické systémy nejčastěji využívána pásma: 

 

NIR (Near Infrared, blízké IČ) 0,9 až 2,5 µm,  

SW (Short Wave, krátkovlnné IČ) 2,5 až 5 µm,  

LW (Long Wave, dlouhovlnné IČ) 7 až 14 µm.  

 

Krátkovlnné systémy se uplatňují při měření zejména vysokých teplot. Vzhledem k použitým 

vlnovým délkám je třeba volit detektory, které zpravidla vyžadují chlazení. Ve většině 

aplikací, při kterých se zjišťuje teplota nebo její rozložení, jsou pro nižší energetickou 

náročnost (nepotřebují chlazení), menší rozměry a hmotnost vhodné kamery s dlouhovlnnými 

systémy, využívající převážně nechlazený maticový detektor – mikrobolometr. 
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Obr.5.17. TermokameraGuide M8 (rozsah m ěření -20 ̊°C - +350°C ve vlnovém pásmu 8- 15 µm) 

 

Princip termovizního systému  

 

Termovizní kamera či pyrometr snímá záření nejen samotného objektu, ale také záření, které 

odráží okolí na jeho povrch. Obě záření jsou do jisté míry zeslabována atmosférou mezi 

detektorem a měřeným objektem. Kromě toho je třeba vzít v úvahu  

záření atmosféry. Tato situace měření (obr.5.18.) poměrně věrně popisuje reálné podmínky 

(neuvažuje těžko kvantifikovatelné sluneční světlo rozptýlené v atmosféře nebo bludné záření 

ze zdrojů intenzivního záření mimo zorné pole – uvedené faktory lze pro jejich nepatrnost 

zanedbat). Z toho vyplývá, že termovizní systém vyžaduje nastavení určitých parametrů, bez 

kterých nelze teplotu vyhodnotit. Proto každý měřicí termovizní systém musí být také 

vybaven korekcí zmíněných parametrů. 
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Obr.5.18. Schematický nákres obecného termovizního systému (1 –––– okolí, 2 –––– objekt, 3 –––– 

atmosféra, 4 –––– kamera/sníma č)  

 

Vzhledem k tomu, že vlastní emitance (schopnost tělesa vyzařovat IČ záření) je u různých  

objektů různá, je pro správné měření nutné znát parametr zvaný emisivita (poměr vlastní 

vyzářené energie k odražené energii). U většiny objektů je tento parametr dostatečně vysoký, 

ale např. u kovů je nízký (větší odražená IČ složka záření než vlastní emitovaná). V těchto 

případech je bezkontaktní měření teploty reálné, ale při dodržení určitých postupů či použití 

pomůcek (speciální nátěry a fólie se stanovenou emisivitou). 

 

Systémy pro bezkontaktní měření teploty  

Systémy pro bezkontaktní měření teploty se rozlišují podle použitého snímače – detektoru a 

podle provedení. Mezi nejjednodušší systémy, které se v současné době využívají, patří právě 

spektrální pyrometry. Jsou to jednobodové bezkontaktní teploměry, které měřenou úroveň 

záření přepočítávají podle již uvedeného vztahu na teplotu. Jelikož je u nich použit 

jednobodový detektor, výstupem je jedna hodnota – teplota. Tyto systémy vzhledem ke 

svému použití (krátké vzdálenosti) nemají korekci Tatm (v tomto případě je tento parametr 

zanedbatelný). Jejich výhodou je nízká cena, nevýhodou omezené možnosti (nelze zobrazit 

teplotní rozložení). Uplatňují se zejména ve stacionárních aplikacích trvalého bodového 

sledování teploty či jako přenosné pro snadné a rychlé určení teploty konkrétních měřicích 

bodů (obr.5.19.). 
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Obr.5.19. Bezkontaktní teplom ěr- pyrometr 

 

Pro potřeby technické diagnostiky, ale i pro potřeby vědeckých či bezpečnostních aplikací 

nalezly své uplatnění dlouhovlnné termovizní systémy s maticovým detektorem. U těchto 

systémů se využívá rozlišení 160 × 120 nebo 320 × 240 bodů. Výsledkem není pouze jedna 

hodnota (jako u pyrometrů), ale obraz sestavený z těchto bodů, který je roven úrovni 

vyzařované IČ energie z měřeného objektu. Tak lze teplotu nejen okamžitě změřit, ale 

především zobrazit teplotní rozložení nebo zdroje šíření tepla. 

Termovizní kamery se podle uspořádání dále dělí na: 

 

přenosné (využití při diagnostice a kontrole strojů a zařízení, stavební aplikace, medicína 

atd.),  

stacionární (využití zejména v kontrole teplot on-line při výrobních procesech či v 

bezpečnostních aplikacích).  
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Obr.5.20. Termokamera Fluke i25  

 

5.6 Tribodiagnostika 

Jedním z klíčových prvků všech strojních zařízení je mazivo. Pro zajištění bezporuchového 

provozu je nutné zvolit vysoce jakostní mazivo, které splní požadavky konstruktéra a 

provozovatele jednotlivých strojů. Mazivo je nutné hodnotit jako konstrukční prvek stroje s 

tím, že při nedodržení jeho požadovaných jakostních parametrů může dojít k vážným 

provozním poruchám, je proto nezbytné užívanému mazivu věnovat trvalou péči. V 

provozování strojních zařízení zajišťuje mazivo celou škálu úkolů. Ze základních požadavků 

na mazivo lze určit zmenšování tření a opotřebení a dále odvádění nečistot z třecích ploch, 

zajištění odvodu tepla, chránit zařízení před korozí, zajistit těsnění, zajistit regulaci řídicích 

prvků, zajistit přenos síly, snižovat hlučnost, mít elektroizolační vlastnosti, být nositelem 

informací, … . 

 

Znehodnocený olej, jako výsledek provozu, obsahuje převážně tzv. zplodiny teplooxidačních 

procesů, což jsou převážně polární látky (laky, pryskyřice, kyseliny, polymery), které tvoří na 

povrchu třecích ploch lepkavou hmotu. Na tyto polární látky se přilepuje prach, mechanické 
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nečistoty, kovový otěr a vytváří se velmi pro provoz nebezpečná brusná směs. Výsledkem 

celého provozu je nadměrné opotřebení, havarijní stav a odstavení z provozu celých soustrojí. 

 

Pravidelně prováděná analýza mazacího oleje je dnes součástí preventivní či proaktivní 

údržby strojů. Analýzou oleje se zjišťují otěrové kovy, jeho znečištění, úroveň obsahu přísad 

a základní fyzikálněchemické parametry oleje. Pravidelně prováděné analýzy a na jejich 

základě vytvořené trendy jednotlivých parametrů spolehlivě postihují změny v úrovni a 

charakteru opotřebení stroje, průnik nežádoucích látek, pokles obsahu přísad pod bezpečnou 

úroveň jak pro stroj, tak pro olej. Důležitá je rychlost prováděných analýz a tím pádem 

rychlost odezvy pro uživatele strojů. 

 

Sledování stavu strojů pomocí analýz mazacích olejů je v současnosti jednou z důležitých 

částí technické diagnostiky, hlavně z důvodu, že ekonomická návratnost prostředků vložených 

do analýz je velmi dobrá, a přitom vypovídací schopnost výsledků analýz olejů o stavu strojů 

je dostatečně vysoká a prokazatelná. Úspora za nákup mazacích olejů, jejichž výměnné 

intervaly lze při pravidelně prováděných analýzách ve velké většině případů prodloužit, činí 

totiž asi 10% z celkem dosažitelných úspor. Přitom jen s touto částkou bývají náklady na 

analýzy porovnávány. Největší úspory dnes prokazatelně spočívají v minimalizaci prostojů 

sledovaných strojů a v úsporách za opravy a náhradní díly. 

 

 

 
Obr. 5.21. Znázorn ění degradace oleje 
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5.6.1 Hodnocení stavu maziva 

Pro hodnocení stavu maziva se používá několik hodnotících zkoušek, které lze zjednodušeně 

rozdělit na: Jednoduché zkoušky pro provozní tribodiagnostiku- předběžná vizuální prohlídka 

oleje. Posuzujeme: 

- barvu oleje 

- přítomnost volné a vázané vody 

- viditelné mechanické nečistoty 

- zápach oleje ( zředění palivem, přepálený olej v hydraulických zařízeních ). 

 

Standartní zkoušky pro přesné stanovení kvality maziva ( převážně dle ČSN)- při těchto už 

rozlišujeme maziva podle jejich určení. Základní rozdělení je na oleje motorové, průmyslové 

a speciální. Doporučené mezní jakostní ukazatele je nutné posuzovat velmi pečlivě a pro 

jednotlivá zařízení je dále popř. rozšiřovat. Hodnoty, které jsou doporučovány pro jednotlivé 

oleje, vycházejí z dlouholetých provozních zkušeností.  

 

Kinematická viskozita 

  

Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách 

mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita 

znamená větší brždění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině. Pro ideální kapalinu má 

viskozita nulovou hodnotu. Kapaliny s nenulovou viskozitou se označují jako viskózní 

(vazké).  

 

Pro oleje je to zásadní vlastnost a proto je hlavním údajem rozdělení olejů do tříd. Při 

degradaci oleje lze pozorovat jak zvyšování, tak i snižování viskozity. Snižování viskozity 

způsobuje vniknutí paliva či vody do mazacího okruhu nebo degradace aditiv. Zvyšování 

viskozity je způsobeno oxidací nebo znečišťování vodou či kondenzačními produkty. Měření 

viskozity se provádí pomocí viskozimetrů různých konstrukcí. Obyčejně se buď provádí 

pohyb kapaliny přístrojem, nebo pohyb přístroje kapalinou, a následně se měří vliv kapaliny 

na pohyb. Měření pomocí viskozimetrů se provádí laboratorně, protože jsou zdlouhavá a 

náročná na podmínky. Provozní měření se provádí za pomoci různých výtokových pohárků, 
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kdy se měří čas za který dané množství oleje z pohárku vyteče. Vyhodnocení se provádí 

z grafických závislostí. V průběhu životnosti oleje by se viskozita měla pohybovat +-20%. 

 

Bod vzplanutí 

 

Důležitý ukazatel, který charakterizuje nepřímo množství paliva pronikajícího do oleje. 

Výhodné je použít uzavřený kelímek PM. Olej nesmí obsahovat více než 5 % paliva. Bod 

vzplanutí je nejnižší teplota T[°C] korigovaná na tlak 101,325 kPa, při které páry kapaliny, za 

předem definovaných podmínek, dosáhnou takové koncentrace, že se z nich ve zkušebním 

kelímku při smíchání se vzduchem vytvoří výbušná směs. Pro jednotlivé typy olejů a paliva je 

nutné zpracovat samostatné tabulky, které určují množství paliva. 

 

Obsah vody 

 

 Velmi důležitý ukazatel jakosti maziva, který charakterizuje zda nedošlo k poruše chladicího 

okruhu. Maximální množství vody v oleji je 0,2 %. Pokud je v oleji větší množství vody, je 

nutné určit, kudy voda proniká a dále provést zkoušku na přítomnost glykolu. Jednoduché 

stanovení se provádí kápnutím oleje na rozpálenou žehličku (÷ 1400C ). Podle uvolněných 

bublinek a praskavého zvuku se odhadne množství vody. Pro upřesnění si připravíme 

kalibrační roztoky a provádíme porovnání se zkoušeným vzorkem. Nespornou výhodou této 

zkoušky je rychlost a použití jednoduchého zařízení, např. klasická žehlička s termostatem- 

tzv. crackle test- prskací zkouška. Nevýhodou je, že zkoušející musí mít zkušenosti 

s uvedenou zkouškou. 

 

Coulometrická metoda hodnocení obsahu vody v oleji. V nádobce se průchodem proudu 

olejem uvolňuje jód, který se váže na molekuly vody. Vždy jeden mol jódu na jeden mol 

vody, tyto jsou ekvivalentní náboji 10,71A.  

 

Kapková zkouška  

 

Kapková zkouška motorového oleje poskytuje informaci o stupni znečištění maziva a jeho 

detergentně-disperzních vlastnostech. Provádí se nanesením kapky oleje na speciální filtrační 
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papír. Stav oleje se hodnotí podle stupně tmavosti a tvaru vytvořené skvrny, porovnáním se 

standardními vzory na etalonu nebo porovnáním skvrn dvou srovnávaných olejů. Tmavost 

skvrny odpovídá stupni znečištění, zatímco její velikost a struktura ukazují na detergentně- 

disperzní vlastnosti oleje. 

 

Černé a neprůsvitné skvrny odpovídají silnému znečištění, dalším zvyšováním nečistot se 

skvrna stává lesklou. Malé skvrny stejnorodě šedé nebo černé s ostře ohraničenými okraji 

představují olej s vyčerpanými detergentními vlastnostmi. Žlutohnědé zbarvení olejové zóny 

kolem tmavé skvrny svědčí o přítomnosti oxidačních produktů stárnutí oleje. 

 

 
Obr. 5.22. Etalon pro hodnocení výsledk ů kapkové zkoušky 

 

Pokud při některé z výše uvedených zkoušek zjistí, že olej nesplňuje jednu z výše uvedených 

hodnot, je nutné olej podrobit podrobnému rozboru v tribotechnické laboratoři, nebo ho 

vyměnit. Pomocí tohoto jednoduchého hodnocení je možné získat přehled o stavu olejů ve 

strojích a na jejím základě určit výměnu nebo. Podrobnější hodnocení v rámci TTD vyžaduje 

podrobnější rozbor, který je však finančně značně náročný. 
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Speciální metody pro komplexní diagnostiku maziv a strojního zařízení 

 

 

Číslo kyselosti    mgKOH/g Metodika TRIFO 3 

Bod hoření     °C  ČSN EN ISO 2592 

Bod tuhnutí°C 

Bod vzplanutí     PM°CČSN  EN ISO 2719 

Bod vzplanutí     OK°CČSN  EN ISO 2592 

Celkový obsah nečisto   tg/100g ČSN 65 6135 

Deemulgační číslo    s  ČSN 65 6230 

Deemulgační charakteristika Herbert    testmetodika 

Hustota     kg/m3 

Chlor kvalitativně      metodika 

Kapková zkouška      metodika 

Karbonizační zbytek    % hm.  metodika 

Kinematická viskozita při 100°C  mm2.s-1 ČSN EN ISO 3104 

Kinematická viskozita při 40°C  mm2.s-1 ČSN EN ISO 3104 

Mech. nečistoty v plastickém mazivu   ČSN 656316 

Obsah glykolu    %IČ 

Obsah nečistot ISO      ISO 4406/87 

Obsah nečistot ISO      ISO 4406/99 

Obsah nečistot NAS      NAS 1638 

Obsah nečistot NAS      ISO 11218 

Obsah vody – kvalitativně   % hm.  ČSN 65 6062 

Obsah vody – kvantitativně   mg/kg  EN ISO 12 937 

Pěnivost       ČSN ISO 6247 

Penetrace bez prohnětení     metodika 

Penetrace s prohnětením 

pH emulze       ČSN 65 6299 

pH motorových olejů      metodika 
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TBN      mgKOH/g ČSN 65 6069 

Urychlená koroze      metodika 

Viskozitní index-ČSN      ISO 2909 

Viskozitní index – výpočet     ČSN ISO 2909 

 

 

5.6.2 Hodnocení stavu stroje 

Program sledování stavu strojů pomocí analýz mazacích olejů je dnes založen na třech 

skupinách zkoušek. Pomocí stanovení obsahu prvků se sledují :  

 

1) otěrové kovy, tj. opotřebení stroje – např. železo měď, hliník,cín, olovo ad.; 

2) znečištění oleje – např. křemík, hliník, sodík, titan ad.;  

3) tzv. aditivní prvky, které jsou součástí přísad v olejích a jejichž obsah souvisí s 

vyčerpaností těchto přísad– např. vápník, zinek, hořčík, fosfor, baryum atd. 

 

Další metodou je infračervená spektrometrie. Kromě již „tradičních“ produktů degradace 

oleje (oxidace,nitrace, sulfatace) se dnes pomocí IČ dá sledovat přítomnost či obsah vody v 

oleji, přítomnost či obsah glykolu v oleji, obsah sazí v oleji,TBN i další parametry oleje. Do 

třetí skupiny patří fyzikálně-chemické parametry zaměřené především na stav oleje a jeho 

znečištění. Která ze zkoušek se provádí závisí především na typu oleje. U všech typů olejů se 

stanovuje viskozita jako základní vlastnost mazacího oleje. Vedle sledování přítomnosti vody 

v oleji pomocí IČ se často využívá tzv.crackle test – prskací zkouška.  

 

5.6.3 Odběr vzorků 

Při odběru kontrolních vzorků se doporučuje postupovat podle následujících zásad: 

 

� vzorek musí představovat průměrné složení maziva v zařízení  

� vzorky by měla odebírat jedna osoba  
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� zařízení musí být minimálně 20 minut v provozu z důvodu dokonalého promíchání a 

ohřátí oleje na provozní teplotu  

 

� odpustíme cca 500 ml oleje do čisté nádoby a nalijeme zpět do zařízení  

� po propláchnutí odběrných zařízení provedeme odběr cca 200÷250 ml oleje  

� vzorky odebírají do čistých vzorkovnic o obsahu 300 ml  

� odebraný vzorek se označí a předá k rozboru  

� popis musí být přesný a čitelný a zejména musí obsahovat:  

� číslo a název stroje  

� mazané místo  

� druh maziva  

� datum odběru  

� kdo vzorek odebral  

� označení požadovaných rozborů  

 

5.7 Defektoskopie 

Nedestruktivní diagnostika nebo také nedestruktivní defektoskopie je samostatný obor, který 

se zabývá nedestruktivními a bezdemontážními metodami pro stanovení technického stavu 

objektu. Nedestruktivní diagnostika je založena na podrobném zkoumání diagnostikovaného 

objektu a spolu s údržbou jsou základem pro co možná nejefektivnější a nejdelší technický 

život objektu. 

 

5.8.1 Magnetická defektoskopie 

Vyšetřovaný objekt je zmagnetizován, na povrch se nanese vrstva malinkých 

feromagnetických částic, pomocí kterých lze odhalit necelistvosti na povrchu nebo těsně pod 

povrchem. 

 

Výhody 

+ Lze odhalit malé necelistvosti. 

+ Relativně rychlá metoda. 
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+ Obsluha nemusí mít zvláštní školení. 

Možnost využití v automatických linkách. 

 

Nevýhody 

- Pouze pro povrchové nebo těsně podpovrchové vady. 

- Použití pouze pro feromagnetické materiály. 

- Povrch vyšetřovaného objektu musí být ideálně hladký. 

- Po testu je nutná demagnetizace. 

 

5.8.2 Defektoskopie vířivými proudy 

Vyhodnocuje se výsledný magnetický tok budící cívky a tok vybuzených vířivých proudů ve 

zkoumaném objektu. Metoda je založena na hustotě vířivých proudů, které se mění vlivem 

vad v materiálu. 

 

Výhody 

+ Rychlá a citlivá metoda. 

+ Možnost využití v automatických linkách. 

 

Nevýhody 

- Pouze pro povrchové nebo těsně podpovrchové vady. 

- Použití pouze u elektricky vodivých materiálů. 

- Omezení na frekvenčně závislou hloubku vniku elektromagnetického pole. 

- Povrch objektu musí být volně přístupný a upravený pro sondu. 

- Obsluha musí mít zkušenosti. 

- Časově náročné. 

5.8.3 Defektoskopie ultrazvukem 

Pomocí ultrazvukových vln ze sondy, které prostupují vyšetřovaným objektem a jsou 

odráženy zpět na vadách v materiálu. 
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Výhody 

+ Velká citlivost na vady uvnitř objektu. 

+ Použití pro široké spektrum materiálů. 

+ Výsledek testu je okamžitě viditelný. 

+ Testovaný objekt se nemusí nijak zvlášť připravovat. 

 

Nevýhody 

- Povrch testovaného objektu musí být volně přístupný a upravený pro sondu. 

- Vyžaduje značnou zkušenost, hlavně pro nastavení měřícího zařízení a vyhodnocení 

testu. 

- Přechod mezi okolním prostředím a testovaným objektem musí být ideálně 

minimalizován. 

5.8.4 Defektoskopie prozařováním 

Založena na prostupu RTG záření vyšetřovaným objektem. RTG záření je pohlcováno 

vnitřními vadami materiálu. 

 

Výhody 

+ Lze použít u většiny materiálů. 

+ Není závislá na tvaru povrchu. 

+ Ukazuje i tvar vnitřní vady. 

 

Nevýhody 

- Tloušťka materiálu je závislá na hustotě materiálu. 

- Nebezpečné RTG záření. 

- Je třeba značná zkušenost obsluhy. 

- Nelze přesně určit v jaké hloubce se vada nachází. 

 

5.8.5 Kapilární defektoskopie 

Založena vzlínání kapaliny do povrchových, otevřených vad materiálu- kapilární jev. 

Kapalina, která má dobrou smáčivost( schopnost vytvářet na povrchu tělesa jednolitý film) a 
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nízké povrchové napětí( je schopna dob

do mikrospár. Po nanesení vývojky, což je práškovitá hmota, která je kv

kontrastu vždy bílá, penetrant, díky schopnosti vzlínat, vytvo

Vyhodnocení zkoušky je nejč

kapaliny lze použít i CCD kameru. Lidské oko umož

vady do velikosti 0,09mm. Lze ji aplikovat i na objekty s 

a jiné).  

 

Základní rozdělení: 

 

• Metoda s barevnou indikací( modrý nebo 

• Metoda fluorescenční. 

 

Obr.5.23a. Princip kapilární metody
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do mikrospár. Po nanesení vývojky, což je práškovitá hmota, která je kv

kontrastu vždy bílá, penetrant, díky schopnosti vzlínat, vytvoří na vývojce stopu trhliny.

nocení zkoušky je nejčastěji vizuální, lidským okem, ale při použití fluorescen

kapaliny lze použít i CCD kameru. Lidské oko umožňuje rozpoznávat ze vzdálenosti 30cm 

Lze ji aplikovat i na objekty s členitým povrchem ( ozubená k

Metoda s barevnou indikací( modrý nebo červený penetrant). 

 

rincip kapilární metody - zatékání penetrantu 
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Obr.5.23b. P rincip kapilární metody

 

Příprava testovaného povrchu spo

pomoci brusného papíru nebo ocelového kartá

neucpávaly případné trhliny. Dále je t

kapilární zkoušky se mimo penetrantu a vývojky dodávají také p

očištěný a odmaštěný povrch se nanese penetra

pomocí štětce nebo namáčením, ale pravd

nanášení sprejem z důvodu snadné manipulace. Po nanesení penetrantu je nutné vy

tzv. penetrační dobu, aby mohl penetrant dokonale zatéct do všech trhlin. Tato doba je podle 

druhu penetrantu 5- 30 minut. Pokud pot

penetrant pravidelně obnovovat, p

 

Penetrant je kapalina s dobrou smá

identifikaci je obarven, většinou na modro nebo na 

používá emulgační penetrant. 

odstranit. Neměla by být překro

který by nešel odstranit. Způ

Některé se dají utřít pouhým hadrem, na jiné je t

dodáván v sadách s ostatními p

oplachuje vodou. 
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rincip kapilární metody - kapilární vzlínavost 

íprava testovaného povrchu spočívá v co možná nejlepším očištění od rzi, ne

pomoci brusného papíru nebo ocelového kartáče. Je nutné dbát na to aby ne

ípadné trhliny. Dále je třeba očištěný povrch odmastit. V sadách pro

kapilární zkoušky se mimo penetrantu a vývojky dodávají také přípravky na odmaš

ný povrch se nanese penetrační přípravek. Toto se realizuje bu

čením, ale pravděpodobně nejjednodušší a 

vodu snadné manipulace. Po nanesení penetrantu je nutné vy

ní dobu, aby mohl penetrant dokonale zatéct do všech trhlin. Tato doba je podle 

30 minut. Pokud potřebujeme detekovat obvzláště malé trhliny je pot

 obnovovat, přibližně jednou za hodinu. 

Penetrant je kapalina s dobrou smáčivostí a malým povrchovým nap

ětšinou na modro nebo na červeno. Pro fluorescen

 Po uplynutí penetrační doby, je potřeba př

řekročena maximální doba, aby nedošlo k zaschnutí penetrantu, 

Způsob odstranění penetrantu záleží na jeho chemickém složení. 

ít pouhým hadrem, na jiné je třeba použít zvláštní č

dodáván v sadách s ostatními přípravky na kapilární zkoušku. Emulgační penetrant se p
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Po setření penetrantu a osušení povrchu testovaného dílu se na povrch nanese vývojka. Bývá 

pravidlem, že jakým způsobem byl aplikován penetrant, takovým způsobem je použita i 

vývojka. Vývojka bývá bílá práškovitá hmota( podobná drcené křídě) rozpuštěná v těkavém 

rozpouštědle, kvůli rychlému odpaření kapaliny. Vývojky jsou jak tekuté, tak i práškové. 

Zkouška se vyhodnocuje tak, že hned po nanesení vývojky se detekují velké vady a po 

uplynutí potřebného času se vyhodnocují vady menší. 

Tímto způsobem lze detekovat jak trhliny a praskliny, tak i nežádoucí mikropóry. 

Po ukončení zkoušky se testovaný povrch očistí. 

Prezentované fotky jsou z kapilární zkoušky spodního víka motoru vozidla T815(obr. 5.24.). 

 

 
Obr.5.24. Výsledek kapilární zkoušky 

6 Ideový a technický návrh  

U moderních průmyslových výrobků se lze setkat s diagnostikou jejich funkce mnohem 

častěji než dříve. Důvody jsou především dva – bezpečnost a náklady. Technická diagnostika 

podstatně zvyšuje bezpečnost provozu sledovaných objektů a nová technika – senzory, 

mikroelektronika a výpočetní technika – umožňuje snáze realizovat technickou diagnostiku 

jako součást sledovaných strojů i v podobě diagnostických center pro univerzální využití při 

sledování většího počtu objektů i různého druhu. Vhodnými schématy údržby založené na 
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průběžné diagnostice lze předcházet poruchám objektů a optimalizovat náklady na jejich 

životní cyklus. 

Ta nejnáročnější technická diagnostika se objevuje u letadel, kosmické techniky, jaderných, 

tepelných a vodních elektráren, lodních motorů s velkým výkonem, komplikovaných 

výrobních zařízení v různých odvětvích průmyslu atd. Jednoduchá diagnostika je instalována 

např. v silničních vozidlech, ve stavebnictví, v technice pro domácnost apod. 

Má-li být naše strojírenství konkurenceschopné, musí respektovat trendy, mezi které patří i 

zvyšování bezpečnosti provozu strojů a strojních zařízení, tedy i jejich vybavování účinnou 

diagnostikou v návaznosti na zavedení správného systému údržby technických zařízení. 

Činnost vedoucí k výše řečenému by se dala podle mého shrnout do několika kroků:  

 

Výběr strojů a zařízení pro preventivní údržbu – jde o stanovení, které stroje a zařízení  jsou 

v daném výrobním procesu klíčová, a které pokud dojde k jejich havárii způsobí zastavení 

celého výrobního procesu. 

Stanovení činností – dalším krokem je definování činností, které budou v rámci preventivní 

údržby prováděny. Tyto činnosti jsou obvykle součástí technické dokumentace stroje, pokud 

existuje, proto je vhodné využít dosavadních zkušeností pracovníků údržby a obsluhy stroje. 

Stanovení intervalů – pro nastavení časových intervalů jednotlivých činností můžeme 

vycházet z evidence prostojů a poruch, pokud taková existuje. V případě neexistence těchto 

dat vycházíme ze zkušeností údržby, popřípadě z výsledků prediktivních kontrol. 

Definice termínů– vychází z bodu c. Jde o snahu naplánovat údržbu stroje tak, aby byly časy, 

kdy jsou stroje na údržbě, co nejkratší. Musíme také respektovat vytíženost specializovaných 

údržbářských týmů, které mají obvykle na starost více pracovišť v závodě. 

Vytvoření systému – efektivní plánování jednotlivých činností a racionální řízení 

dokumentace o preventivní údržbě. Lze využít informačních technologií, či prostředky 

vizuálního managementu. 

 

Nebo shrnuto do zásady 3P: 

 

PREVENTIVNOST   (provedení v pravý čas -  v předstihu)  

PROAKTIVNOST   (hledání příčinnosti poruchy) 

PRODUKTIVNOST              (je nedílnou součástí výroby, tzn. řešení produktivity) 
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První úroveň zahrnuje veškeré strojní a technické vybavení společnosti. 

 

Ve druhé úrovni se vyloučí stroje a zařízení, které se nepoužívá nebo je určeno k prodeji 

případně určené k likvidaci. 

 

Ve třetí úrovni lze vyloučit běžné stroje a zařízení, jako jsou konvenční frézky, soustruhy, 

běžné ruční nářadí, a další. Ve výběru dále zůstávají prostředky, které nejsou běžné, jak 

z pohledu např. pořizovací ceny nebo složitosti obsluhy, tak i prostředky, které sice běžné 

jsou, ale výroba se bez nich neobejde. Do první skupiny lze zařadit třeba svařovací automaty, 

obráběcí centra nebo jednoúčelové stroje a do druhé skupiny např. jeřáby a manipulační 

techniku. 

 

V další, čtvrté úrovni, zůstanou ty stroje, které jsou pouze jedny svého druhu a určení nebo je 

jich více, ale jeden nemůže zastoupit druhý bez toho aniž by došlo k jeho předělání. A také 

takové, kterých je sice více, ale dané činnosti by zkrátka nebyly schopny kapacitně zvládnout. 

Do druhé skupiny lze opět zahrnout např. obráběcí centra, které by bylo nutno pracně 

přeprogramovat nebo např. vysokozdvižné vozíky. 

 

V páté úrovni se zaměříme na dostupnost a cenu náhradních dílů. Strojní zařízení, u kterých 

lze použít běžně dostupné náhradní díly vyřadíme a zůstanou ty, u kterých je sehnání 

náhradních dílů problematické, nebo jsou náhradní díly velmi drahé. 

 

Šestou úrovní projdou stroje, u kterých nelze zajistit údržbu vlastními prostředky. 

 

Poslední, sedmá úroveň už ukáže takříkajíc vítěze tohoto výběru. Poslední a nejvíce důležitá 

podmínka, zda jde v případě havárie daného stroje zajistit výrobu nějakým jiným způsobem či 

nikoliv. Například v případě havárie mostového jeřábu, který slouží k manipulaci s několika 

tunovými obrobky, těžko půjde někde si vypůjčit jeřáb náhradní nebo rychle koupit nový. 

Podobná situace může nastat v případě poruchy vysokozdvižného vozíku. Pokud se porouchá 

jeden z několika, v podstatě se nic neděje, ale pokud se jich pokazí více najednou, může to 

znamenat vážné komplikace ve výrobě. 
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6.2 Stanovení činností 

Předpokládejme, že jsme stanovili technická zařízení, u kterých chceme zavést preventivní 

údržbu. Dalším krokem bude stanovit, co vlastně chceme na daném zařízení sledovat. 

Sledovat na každém zařízení všechny parametry by bylo nejenom drahé, ale v neposlední řadě 

taky časově velmi náročné. V případě, že existuje k danému zařízení technická dokumentace 

výrobce, je vhodné vycházet z této dokumentace, kde výrobce sám doporučuje čemu věnovat 

pozornost. Pokud dokumentace z jakéhokoliv důvodu  neexistuje, je nejlepší vycházet ze 

zkušeností pracovníků údržby a obsluhy daného stroje. 

 

Tribodiagnostika- vizuální sledování provozních náplní. Sledovat čistotu, přítomnost 

pevných částic a jestli olej pění. V případě jakékoliv známky degradace maziva provést 

laboratorní zkoušky. Výhodou je, že lze včas odhalit vznikající závadu a také lze usuzovat, 

kde závada vzniká. 

 

Termodiagnostika- pravidelným sledováním teplot na součástech vybraných strojů, lze včas 

odhalit vznikající závadu. Jako ve všech případech diagnostiky strojů je důležitá pravidelnost 

a také velikost souboru naměřených dat. Z deseti měření lze vyvodit jiný závěr než třeba ze 

sta. 

 

Vibrodiagnostika- využitím vibrodiagnostiky v údržbě máme možnost monitorovat a 

vyhodnocovat vibrace rotujících strojů, zjišťovat možné blížící se poruchy vyplývajícího ze 

špatného konstrukčního provedení nebo zjišťovat nevyhnutelné poruchy zapříčiněné 

samotnou životností stroje či zařízení. Dále nám poskytuje informace o provozním a 

technickém stavu za účelem zabezpečení plánování a řízení údržby. 

 

Hluková diagnostika- z mého pohledu je to nejzákladnější diagnostika strojů, kterou 

v podstatě provádí každý den každá obsluha stroje. Spousta závad byla odhalena obsluhou jen 

na základě toho, že „ta mašina dneska tak nějak divně vrčí.“ Specifikovat a lokalizovat 

závadu lze pomocí ultrazvukových snímačů. 
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Je třeba si uvědomit, že do těchto činností spadá nejen samotná diagnostika, ale také 

pravidelná údržba. Myslím si, že první, ale nejdůležitější článek je pravidelná denní péče 

prováděná obsluhou zařízení.  

 

 
Obr. 6.1 Ultrazvuková sonda 

 

 
Obr. 6.3 modern ější verze ultrazvukový sníma č Accutrak  
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Power Test – měření upínací síly. Diagnostika určená pro obráběcí stroje. Příčinou 

nekvalitního obrábění a možného následného poškození vřetene stroje může být snížená síla, 

kterou je nástroj ve vřetenu upnut. Pomocí tohoto přístroje zjistíme velikost upínací síly a 

případné poškození upínání.  

 

Každé měření musí probíhat za obvyklých ustálených provozních podmínek. Tzn. Ustálené 

provozní teploty, při jmenovitých otáčkách, napětí, tlaku, průtoku a zatížení. Při provozních 

podmínkách proměnných je nutné měřit za všech podmínek, které se při dlouhodobém 

provozu stroje dají očekávat. 

 

6.3 Stanovení interval ů 

Pro správné stanovení aktuálního technického stavu daného zařízení je nutno periodicky daný 

stroj kontrolovat. V praxi se používá buď trvalé přímé monitorování, u strojů velkých, 

drahých nebo strategicky důležitých, kdy se měřící zařízení trvale instaluje na daný stroj 

respektive na jeho kritické části, které chceme monitorovat- on line diagnostický systém. 

V případě strojních zařízení malých se používá periodické měření a to buď pomocí měřícího 

zařízení ručního přenosného nebo měřícím zařízením trvale připevněným na 

diagnostikovaném stroji. Hodnocení aktuálního technického stavu a analýza trendu pak 

probíhá pomocí výpočetní techniky.  

 

Do pravidelného monitorování stroje je nutno také zařadit úkony prováděné přímo obsluhou 

stroje, jako je denní kontrola stavu a množství provozních kapalin, kontrola provozních tlaků 

a teplot a kontrola provozního hluku stroje.Intervaly jednotlivých měření vycházejí 

z provozního manuálu výrobce stroje nebo jsou dány zvyklostmi či zkušenostmi pracovníků 

údržby.   

 

6.4 Stanovení odstávek 

Stanovení pravidelných odstávek pro údržbu stroje je v přímé návaznosti na předchozí bod. 

V případě, že diagnostika stroje vykazuje ustálený stav není důvod plánovat mimořádnou 

údržbu a provádí se pouze pravidelná provozní údržba. V případě, že nám měření začne 
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Ze strojů a zařízení, které byly vyhodnoceny, jako klíčové jsem pro ilustraci vybral dvě strojní 

zařízení, která se od sebe liší jednak stářím, ale hlavně použitím a zcela rozdílným principem, 

na kterém pracují. Také navržený diagnostický systém bude zcela odlišný. 

 

Portálová frézka SSB HWF 30-2W 

 

Tryskač vozový metací TMW 1000.800 

 

 
Obr. 7.1. Portálová frézka SSB 

 

7.2 Portálová frézka SSB  

Jednoúčelové zařízení(obr. 7. 1.), které je zcela nepostradatelné pro výrobu pro klíčového 

zákazníka. Stroj byl převzatý od zákazníka zároveň s výrobou. Používá se pouze pro tuto 
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výrobu, pro kterou byl i zkonstruován a vyroben. Havárií a delší odstávkou tohoto strojního 

zařízení by došlo k vážnému ohrožení výroby. Z těchto důvodů je na místě věnovat mu 

patřičnou péči. 

 

Vzhledem k tomu, že téměř polovinu servisních nákladů moderního obráběcího Stroje  tvoří 

náklady na provoz a údržbu vřetene. Velký díl z této částky může být ušetřen vhodným 

zavedením diagnostiky. Vřeteno je součást, která je velmi náročná na servis. Ten bývá 

dodáván většinou specializovanými firmami a znamená delší odstávku zařízení a tím nemalé 

problémy ve výrobě- výpadek výroby a finanční ztráty. S ohledem na předchozí řečeném 

v návrhu diagnostického systému zaměřím především na diagnostiku vřetenových jednotek. 

Diagnostikou se v tomto případě nerozumí pouze monitoring stavu ložisek, ale i sledování 

vlivu ostatních komponentů pohonu – řemenů, motoru apod. ideální návrh diagnostiky 

vřetenové jednotky podle firmy SKF( obr. 7.2.). 

 
Obr. 7.2. Ideální návrh diagnostiky v řetenové jednotky 

 

Silně označeny jsou parametry, které by měly být sledovány standardně. Nicméně pro 

sledování většiny parametrů se předpokládá zahrnutí senzoriky už v konstrukčním návrhu 

vřetenové jednotky. Hlavním problémem provozu vřetene je jeho oteplování a následné 

dilatace jednotlivých komponentů vedoucí k změně předpětí ložisek, které zvyšují nebezpečí 

jejich poškození a snížení přesnosti obrábění.  

 



FS VŠB TU Ostrava                                                     

 

Bc. Jiří Thomke                                                                                                Diplomová prác 
 

Nedílnou součástí každé vřetenové jednotky je pohon

patřičnou pozornost také této sou

pravidla, která platí i pro diagnostiku jiných sou

 

⇒ Měření za chodu stroje p

⇒ Pečlivý výběr měřicích bod

⇒ Neměřit na lakovan

konstrukčních mezerách

⇒ Pokaždé stejný přítlak sondy 

⇒ Vždy stejný úhel sklonu sondy (kolmý k povrchu 90°

⇒ Poloha sondy (H,V,A) 

⇒ Měřit ve všech třech rovinách, (obr. 7.3)

Obr. 7.3. Měřící roviny 
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řetenové jednotky je pohon- elektromotor. Proto je t

nou pozornost také této součásti. Pro diagnostiku elektromotoru platí všeobecná 

pravidla, která platí i pro diagnostiku jiných součástí: 

ení za chodu stroje při provozním zatížení na vždy stejných měř

icích bodů 

lakovaném povrchu, nezatížených zónách, dě

ách 

ítlak sondy  

hel sklonu sondy (kolmý k povrchu 90°±10°) 

 

ech rovinách, (obr. 7.3) 

 

                                            2010 

í Thomke                                                                                                Diplomová práce 

elektromotor. Proto je třeba věnovat 

ásti. Pro diagnostiku elektromotoru platí všeobecná 

ěřicích bodech. 

, dělících rovinách, 
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ad2) stanovení činností 

 

Vizuální kontrola tlaku vzduchu v systému 

Vizuální kontrola tlaku v hydraulickém systému 

Kontrola množství a stavu provozních kapalin 

Kontrola úniků provozních kapalin 

Kontrola provozu poslechem 

Očista stroje a pracoviště 

Kontrola dopravníku špon 

Kontrola sběru oleje ztrátového mazání 

Vizuální kontrola nástrojů, konzoly zásobníku a upínacích prvků 

Podrobná kontrola nástrojů a konzervace 

Měření upínací síly vřeten 

Kontrola přehřívání hybných součástí stroje termokamerou nebo pyrometrem 

Kontrola rotačních součástí stroje ultrazvukovou sondou 

Kontrola přesnosti stroje a jeho vůlí 

Kontrola vůle vřetene 

Kontrola stavu oleje a jeho filtrace 

Kontrola stavu řemenů krokových motorů 

Vizuální kontrola stavu elektroinstalace 

Kontrola svorkovnic pomocí termokamery 

Kontrola ložisek stroje pomocí ultrazvukové sondy 
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Obr. 7.4. Pracovní prostor frézky 

 

ad3) stanovení termínů 

 

denně: 

Úklid pracoviště       - obsluha 

Vizuální kontrola tlaku vzduchu v systému    - obsluha 

Vizuální kontrola tlaku v hydraulickém okruhu   - obsluha 

Kontrola množství a stavu provozních kapalin   - obsluha 

Kontrola dopravníku špon      - obsluha 

Monitorovat možné úniky provozních kapalin   - obsluha 

 

1x týdně: 

Stejně jako denní činnost 

Očista stroje a pracoviště      - obsluha 

Kontrola sběru oleje ztrátového mazání    - strojní údržba 

Odsátí úkapů z vany pod strojem     - strojní údržba 
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Vizuální kontrola nástrojů, konzoly zásobníku a upínacích prvků - obsluha 

Filtrace olejů        - strojní údržba 

Doplnění provozních kapalin      - strojní údržba 

Lokalizace míst úniků oleje      - obsluha 

Měření upínací síly vřeten      - technik údržby 

Kontrola přehřívání hybných částí stroje    - technik údržby 

Vizuální kontrola el. Rozvodů     - elektroúdržba 

Kontrola funkčnosti elektroniky     - elektroúdržba 

Kontrola svorkovnic pomocí termokamery    - elektroúdržba 

 

1 x měsíčně: 

 

Stejně jako denní a týdenní činnost 

Kontrola nástrojů a jejich konzervace    - obsluha 

Vizuální kontrola dráhy pojezdu     - obsluha 

Kontrola zdvihacích magnetů     - obsluha 

Kontrola rozvodů       - elektroúdržba 

Vyčištění el. Rozvodů      - elektroúdržba 

Kontrola rotačních součástí stroje ultrazvukovou sondou  - technik údržby 

Kontrola ložisek stroje pomocí ultrazvukové sondy   - technik údržby 

 

1x ½ roku: 

Stejně jako všechny předchozí činnosti 

kompletní očista stroje      - obsluha 

výměna chladicí kapaliny      - obsluha 

Kontrola přesnosti stroje a jeho vůlí     - strojní údržba 

Kontrola vůle vřetene       - technik údržby 

Kontrola provozních kapalin na znečištění    - technik údržby 

Filtrace oleje        - strojní údržba 

 

1x rok: 

Všechny předchozí činnosti 
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Kontrola stavu řemenů krokových motorů    - strojní údržba 

Vyčištění el. Rozvodů, el. Motorů, svítidel a el. Zařízení  - elektroúdržba 

Kontrola ložisek elektromotorů ultrazvukovou sondou  - technik údržby 

Výměna poškozených ložisek elektromotorů   - elektroúdržba 

 

ad4) stanovení odstávek 

 

Veškeré činnosti stanovené v předchozích bodech lze provádět za plného provozu nebo v 

překrytém čase, kdy stroj není v provozu, protože se například mění směny. Z tohoto důvodu 

lze odstávky na údržbu, vyžadující delší dobu, plánovat podle aktuálního technického stavu 

frézky. 

 

ad5) diagnostický systém 

 

Pro pravidelný monitoring, uchovávání a vyhodnocování diagnostiky výše uvedeného 

strojního zařízení slouží ve VOP025 počítačový systém Palstat. 

 

7.3 Tryska č vozový metací TMW 1000.800 

Komorový tryskač (obr. 7.5.) jedno z nejdůležitějších zařízení ve VOP025 z toho důvodu, že 

se bez něj neobejde v podstatě žádný výrobek, který se ve VOP025 vyrábí. Téměř všechny 

výrobní sestavy mají ve svém technologickém postupu operaci tryskání v komorovém 

tryskači.  
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Obr. 7.5. Tryska č vozový metací 

 

Jeho odstávka by způsobila, jednak přerušení plynulosti výroby, ale hlavně nemalé zvýšení 

nákladů při zajištění kooperační výroby. A to především náklady spojené dopravou velkého 

množství dílů na tryskání a zpět. 

 

ad2) stanovení činností 

 

Vizuální kontrola tlaku vzduchu v systému 

Vizuální kontrola stavu naplnění výsypky použité drtě 

Vizuální kontrola stavu oleje ve skříňce na úpravu stlačeného vzduchu 

Kontrola provozu poslechem 

Očista stroje a pracoviště 

Kontrola funkce bezpečnostních zařízení 

Kontrola stavu filtračních vložek 
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Vizuální kontrola mazacích míst 

Vizuální kontrola opotřebení strojních součástí 

Kontrola šroubových spojů armatur 

Vizuální kontrola množství a stavu maziv 

Vizuální kontrola elektroinstalace 

Kontrola dotažení spojů elektroinstalace 

Kontrola stavu ložisek třásadel a korečku ultrazvukovou sondou a termokamerou 

 
Obr. 7.6. Pohon t řasadel 
 
ad3) stanovení termínů 

 

denně: 

Úklid pracoviště       - obsluha 

Vizuální kontrola stavu naplnění výsypky použité drtě  - obsluha 

Vizuální kontrola tlaku vzduchu  v systému    - obsluha 

Kontrola množství a stavu provozních kapalin   - obsluha 
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Vizuální kontrola stavu oleje ve skříňce na úpravu stlačeného  

vzduchu         - obsluha 

Kontrola provozu poslechem      - obsluha 

 

1x týdně: 

Stejně jako denní činnost 

Kontrola mazacích míst      - obsluha 

Kontrola funkce bezpečnostních zařízení    - strojní údržba 

Kontrola opotřebení strojních dílů     - strojní údržba 

Kontrola elektroinstalace      - elektroúdržba 

Kontrola množství a stavu maziv, doplnění    - strojní údržba 

 

1 x měsíčně: 

Stejně jako denní a týdenní činnost 

Prohlídky stavu filtračních vložek     - strojní údržba 

Kontrola stavu ložisek třásadel a korečku ultrazvukovou sondou a  

termokamerou        - technik údržby 

Kontrola šroubových spojů armatur     - strojní údržba 

 

1x ½ roku: 

Stejně jako všechny předchozí činnosti 

kompletní očista stroje      - obsluha 

kontrola stavu čističe vzduchu     - obsluha 

kompletní očista elektroinstalace stlačeným vzduchem  - elektroúdržba 

kontrola stavu elektroinstalace pomocí termokamery  - technik údržby 

    

 

1x rok: 

Všechny předchozí činnosti 

Vyčištění elektrických rozvaděčů, výměníků tepla, elektromotorů, svítidel a ostatních 

elektrických zařízení       - elektroúdržba 
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Obr. 7.7. Měřící body 
 
ad4) stanovení odstávek 

 

Na rozdíl od portálové frézky SSB nelze, kromě běžných kontrol „pouhým okem“ a kontrol 

stavu ložisek ultrazvukovou sondou, zařízení sledovat za plného provozu. Z tohoto důvodu 

budou stanoveny pravidelné odstávky ve čtrnácti denních intervalech, kdy se bude provádět 

komplexnější údržba. 

 

ad5) diagnostický systém 

 

Pro pravidelný monitoring, uchovávání a vyhodnocování diagnostiky výše uvedeného 

strojního zařízení slouží ve VOP025 počítačový systém Palstat. 
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8 Závěr 

V předešlých kapitolách jsem se pokusil naznačit návrh prvních kroků, které povedou ve 

VOP025 k zavedení nějakého z vyšších údržbářských systémů. Na dvou modelových 

příkladech jsem se pokusil naznačit, jak by mohl vypadat systém prediktivní údržby. Nicméně 

je třeba si uvědomit, že uvedené strojní zařízení jsou pouze jedny z mnoha, které jsou pro 

podnik důležité. Pravidelný monitoring by si zasloužilo daleko více strojních zařízení. 

Nemluvě o takových, jako jsou třeba vysokozdvižné vozíky, u kterých je stále striktně 

dodržován systém údržby po poruše, takže se jezdí do té doby, než se vozík pokazí. Přitom si 

myslím, že zrovna u těchto by zavedení prediktivní údržby přineslo nezanedbatelná finanční 

efekt. 

 

Na úplný závěr si dovolím použít ze své bakalářské práce a citovat sám sebe: 

 

„Odhalení problémů je prvním krokem k jejich odstranění.“ 
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