


 



 



 



Abstrakt: 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení údržby strojů a zařízení v podnicích. 

V úvodním teoretickém základu popisuje základní pojmy v údržbě, historický vývoj údržby, 

řízení podniku a údržby, jednotlivé diagnostické metody a nové trendy v údržbě. Následuje 

popis výrobní společnosti, výrobního programu a organizační struktury. Poslední část 

analyzuje současný stav systému řízení a provádění údržby a obsahuje návrh řešení pro 

zdokonalení tohoto systému včetně implementace a vyhodnocení.  

 

 

ANNOTATION OF 

This thesis deals with the issue of management of maintenance of machines and 

equipment in enterprises. The introductory theoretical base describes the basic concepts in 

maintenance, historical development of maintenance, management of maintenance, individual 

diagnostic methods and new trends in maintenance. The following is a description of the 

company, production program and organizational structure. The last part analyzes the current 

state of the maintenance management system and design solutions for improvement of this 

system, including implementation and evaluation. 
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1 Úvod  

 

Světová finanční krize donutila řadu firem řešit svou finanční situaci a v některých 

případech změnit i celou strategii podniku. Nepřizpůsobením se novým podmínkám na trhu, 

který se neustále vyvíjí, hrozí podnikům odchod z těchto trhů a krach. Neustálý tlak na 

snižování nákladů a zároveň zvyšování nároků spotřebitelů nutí podniky hledat nové 

prostředky jak pružně reagovat a být tak konkurenceschopný. Pomocí efektivního řízení 

procesů mohou podniky zvyšovat svoji výkonnost, zlepšovat efektivnost a odolávat tak tržním 

rizikům. 

 

V poslední době si podniky uvědomují, že jednou z důležitých oblastí je i oblast řízení 

procesů spojených s údržbou. Údržba představuje souhrn činností, které jsou zaměřeny na 

udržování výrobního zařízení v technicky dobrém a bezporuchovém stavu při vynaložení 

optimálních nákladů. Údržba je důležitou a nedílnou součástí výrobního procesu, proto je 

potřeba ji neustále vylepšovat, zdokonalovat a hodnotit podle měřitelných veličin. 

 

V teoretické části diplomové práce je popsán vývoj jednotlivých systémů údržby v 

závislosti na zvyšujících se nárocích na spolehlivosti výrobních zařízeních a nutného 

plánování a řízení údržbářských činností. Dále se také zabývám důležitostí a popisem 

diagnostiky výrobních zařízení.  

 

V praktické části je popsán systém řízení údržby v podniku Toray Textiles Central 

Europe, s.r.o. Druhá polovina praktické části je věnována zjištěným nedostatkům 

a  zpracováním návrhu na zvýšení efektivity systému údržby.
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2 Teoretická část 

2.1 Význam údržby pro podnik  

 

Hodnota výrobních a provozních zařízení průmyslových firem mnohdy dosahuje řadu 

stamilionů korun. Podniky proto vynakládají nemalé finanční prostředky na údržbu svého 

hmotného majetku. Nepřetržité provozy vyžadují daleko složitější a nákladnější způsoby 

udržování výrobních zařízení než provozy, které mají na starosti výrobu například jednoho 

produktu. Efektivnost údržby jde v přímé souvislosti s kvalitou výroby a disponibilitou 

výrobního zařízení s přímým vlivem na tržby a výrobní náklady daného podniku.  

 

Hlavním úkolem údržby je zajištění provozuschopnosti všech objektů dle stanovených 

norem a pravidel, řídící se požadavky výroby. Výstupem činnosti údržby je zajištění 

provozuschopnosti výrobního zařízení. Pokud chceme zajistit požadovanou kvalitu výstupu, 

je potřeba zajistit zároveň i kvalitu vstupů. Mezi základní vstupy můžeme zařadit plánování, 

provádění oprav a přípravných prací, technickou diagnostiku a její efektivní využívání, 

eliminaci bezpečnostních rizik a vzniku havárií, inspekční činnost, péče o technickou 

dokumentaci (zajištění její digitalizace a aktualizace), omezení vzniku předvídatelných 

poruch, zajištění dostupnosti a péče o náhradní díly.  

 

Údržba je důležitou a nedílnou součástí výrobního procesu, proto je potřeba ji neustále 

vylepšovat, zdokonalovat a hodnotit podle měřitelných veličin – zajistíme tak tím provozní 

optimalizaci, provozuschopnost a spolehlivost.  

 

2.2 Základní pojmy údržby 

 

Údržba je obnovovací proces, jehož smyslem je systematické odstraňování důsledků 

fyzického případně i ekonomického opotřebení jednotlivých prvků i celého systému zařízení, 

k němuž dochází v důsledku jeho využívání ve výrobním procesu při vynakládání optimálních 

nákladů. [1]  
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Systém údržby nám představuje soubor určitých prvků, které mají charakter finančních, 

hmotných, organizačních a dalších dat, které za daných podmínek umožňují provádění údržby 

tak, aby byla spolehlivá, včasná a také ekonomicky přijatelná.  

 

Strategie údržby je metoda, kterou využívá management k dosažení cílů údržby. 

 

Udržovatelnost je schopnost objektu za daných podmínek používání setrvat ve stavu nebo být 

vrácen do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí 

stanovenými postupy a stroji.  

 

Zajištěnost údržby je schopnost údržbářské organizace mít v daném časovém okamžiku nebo 

v daném časovém intervalu správné zajištění údržby na místě, kde je nutné provést 

požadovaný údržbářský zásah.  

 

Zajištění údržby představuje zdroje, služby a management nutné k provádění údržby.  

 

Provozuschopnost je schopnost objektu plnit požadované funkce a dodržovat hodnoty 

sledovaných parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací. Provozuschopný 

objekt prochází určitým cyklem, který začíná Bezvadným stavem.  

 

Strategie provozuschopnosti - zabezpečení provozuschopného stavu výrobního zařízení, 

zabránění nepředvídaným přerušením provozu, zlepšení bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí. 

 

Bezvadný stav znamená stav, kdy objekt odpovídá všem požadavkům stanoveným výrobně 

technickou dokumentací. Bezvadný stav je konstatován u nového nebo obnoveného objektu 

po řádně provedené přejímce.  

 

Technický život je doba provozu objektu od začátku provozu (nebo po obnově) do okamžiku 

vzniku mezního stavu.  

 

Mezní stav je stav objektu, ve kterém musí být jeho další využití přerušeno pro neodstranitelné 

překročení předepsaných mezí stanovených parametrů, neodstranitelné snížení efektivnosti 



6 

 

provozu pod přípustnou míru, neodstranitelné porušení bezpečnostních požadavků nebo 

nutnost provedení obnovy. 

 

Obnova - úkony k zabezpečení plnění požadovaných funkcí objektu. Mezi tyto úkony lze 

zařadit údržbu, opravu, výměnu neopravitelných součástí atd.  

 

Funkčnost je vlastnost výrobku vyjádřená jeho schopností plnit požadovanou funkci. Tu 

chceme udržet po celou dobu technického života. Funkčnost bude zajištěna úměrně 

spolehlivosti objektu.  

 

Spolehlivost - jde o obecnou vlastnost stroje (strojírenského objektu) spočívající ve schopnosti 

plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných 

mezích a čase podle stanovených technických podmínek. Spolehlivost je komplexní vlastnost, 

která zahrnuje především bezporuchovost a životnost.  

 

Bezporuchovost - vlastnost objektu vyjádřená jeho schopností plnit nepřetržitě požadované 

funkce po stanovenou dobu a za stanovených podmínek.  

 

Životnost - vlastnost objektu vyjádřená jeho schopností plnit požadované funkce do dosažení 

mezního stavu při stanoveném systému předepsané údržby a oprav. [2, 3]  

 

Obrázek 2.1: Základní terminologie údržby a její vztahy, zdroj: [4] 
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Podpora údržby představuje zdroje, služby a management nutný k provádění údržby (zkušený 

personál, dílny, dokumentace, náhradní díly, tedy schopnost organizace poskytující 

údržbářské služby zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách, prostředky nutné pro 

údržbu dané koncepce údržby.  

 

Kvalita údržby - schopnost souboru vlastních znaků údržbářských procesů plnit požadavky 

výroby a dalších zainteresovaných stran (zaměstnanci, vlastníci). 

 

2.3 Historie údržby 

 

Každý obor prochází postupným vývojem a zlepšováním. Je tomu tak i u údržby. 

Literatura nám uvádí několik pohledů na historický vývoj údržby. První náznaky opravdové 

údržby se uvádějí v souvislosti se vznikem a rozvojem železniční dopravy. Po uvedení do 

provozu první parní lokomotivy nastal problém s její údržbou, v té době to byla jen úzká 

vazba mezi vozidlem a personálem, který stroj obsluhoval a zároveň udržoval. Vzhledem k 

nízké intenzitě využívání lokomotivy byl tento systém údržby výhodný. Obsluha měla přehled 

o technickém stavu a bylo zapotřebí jen minimální množství specializovaných pracovníků. Z 

dnešního pohledu se jednalo o systém po poruše, jenž byl schopen zajistit jen určitou 

bezpečnost provozu, ale už ne tak častou bezporuchovost. S rostoucím rozvoje železnice 

rostly i nároky na údržbu a zaškolení dalšího personálu, vzniká tak samostatný obor, který se 

stará jen o údržbu těchto strojů. [5] 

 

Další pohled na vývoj údržby nám umožňuje obrázek č. 2.2, který vývoj údržby dělí 

do tří generací. 
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Obrázek 2.2: Historický vývoj charakteru údržby, zdroj: [6] 

 

Následný popis vývoje údržby lépe a podrobněji vystihuje jednotlivé vývojové etapy. 

Pro hodnocení účinnosti údržby je zapotřebí systém rozdělit do samostatných bloků, do tzv. 

systémů údržby. 

 

1. Systém údržby po poruše  

  

Výrobní stroje a zařízení jsou provozovány bez větších údržbářských zásahů až do 

doby poruchy či havárie. Tento systém lze využít jen u zařízení, které nejsou prioritní pro 

výrobu a nenaruší svým výpadkem výrobní proces (jde hlavně o jednoduché a levné stroje) 

a  předpokládá se rychlá, jednoduchá oprava nebo výměna. Tato koncepce je nevhodná 

a  neumožňuje jakékoliv zavedení systémového řešení údržby. Většina podniků ovšem tento 

systém využívá. Je vhodný v případě, kdy se nevyplácí nebo není možné součástku opravovat 

– například elektrické obvody, vypínače, atd. U systému údržby po poruše funguje inspekce 

na základě zkušenosti obsluhy zařízení. 
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2. Systém plánovaných preventivních oprav (PPO) 

 

 Plánovaná preventivní prohlídka a plánovaná preventivní oprava se provádí po 

uplynutí předem stanoveného času, který je většinou určován dle požadavků výroby a také dle 

pokynů výrobců daného zařízení.  

 

 Základním ukazatelem plánovaných preventivních oprav představuje cyklus prohlídek 

a oprav, který je definován jako časový interval mezi pořízením zařízení a generální opravou. 

V provozní praxi se nejčastěji provádějí plánované opravy v následujících cyklech:  

 týdenní opravy,  

 měsíční opravy,  

 čtvrtletní opravy,  

 pololetní,  

 roční opravy  - celý cyklus je uzavírán generální opravou.  

 

V různých odvětvích může být tento systém označován také jako: 

 Systém po preventivní prohlídce 

 Systém údržby podle časových plánů 

 Systém preventivních periodických oprav 

 

 Tento systém je založen na pevném časovém cyklu bez ohledu na objektivní technický 

stav zařízení, je proto nákladný a neoptimální. Na zařízeních se provádí určitý rozsah předem 

plánovaných oprav včetně výměny součástek bez ohledu na jejich opotřebovanosti 

a  funkčnosti. 

 

Stává se tak, že údržba je provedena příliš brzy (součástka je neopotřebovaná a může 

plnit svoji funkci ještě určitou dobu), nebo dojde k neplánované odstávce vinou poruchy dané 

součástky (špatný odhad životnosti součástky, únava materiálu). [7] 

 

3. Systém diferencované proporcionální péče (DIPP) 

 

 Ve výrobním podniku tvoří stroje a zařízení dílčí soubory různého významu, 

provozního zatížení, časového využití apod., je proto nutný diferencovaný přístup k provádění 
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údržby. Určuje se tak stupeň technické úrovně, stupeň složitosti stroje, technický stav stroje -  

určení znaků opotřebovanosti a také úroveň opravitelnosti (rozsah opravy, náročnost a časový 

plán opravy a možnost údržby). 

 

 Plánování a stanovení údržbářských procesů proto probíhána základě známých 

intenzifikačních faktorů (diferenciace, preventivnost, plánovitost, komplexnost, 

proporcionalita, interaktivnost), označována jako “produktivní údržba“. Produktivní údržba je 

systém řízení údržby na podkladě nákladů a poruchovosti, kdy existuje zpětná vazba mezi 

provozem a údržbou.  

 

4. Systém diagnostické údržby  

  

První systém údržby, který respektuje skutečný technický stav objektivizovaný 

metodami technické diagnostiky. Stroje a zařízení jsou odstavovány pouze tehdy, když 

dosáhly mezní fáze opotřebení, či překročily meze přípustné tolerance (tzv. “mezní údržba“). 

Pomocí metodami technické diagnostiky detekují poruchy, lokalizují místa defektu 

a  vyspecifikují druhy defektu. Mezní údržba patří mezi novou a moderní generaci údržby, 

která pomocí metod technické diagnostiky zjišťuje skutečný technický stav daného objektu. 

 

5. Systém prognostické údržby  

 

 Systém prognostické údržby navazuje na systém diagnostické údržby – je jeho 

pokračováním. Parametry naměřené pomocí metod technické diagnostiky se vyhodnotí 

a  provede predikci neboli prognózu k určení tzv. zbytkové životnosti diagnostikovaného 

objektu (určí se čas do následné nutné opravy). Zbytková životnost se určuje pomocí 

moderních měřících systémů.  

 

 Tento systém údržby vyžaduje dokonalou měřící přístrojovou techniku z oblasti 

technické diagnostiky. Představuje velký pokrok v řízení údržby po technické stránce 

a  v prognóze technického stavu zařízení, umožňuje řízení údržby v souladu s požadavky 

výroby a hlavně předcházet haváriím. V některé literatuře se můžeme setkat s jedním názvem 

pro diagnostickou a prognostickou údržbu - Eliminační údržba. [7] 

 



11 

 

6. Systém automatizované údržby  

 

 Systém automatizované údržby umožňuje řízení údržby v reálném čase a bývá 

funkčně komponován do několika základních modulů. Je nutná podpora výpočetní techniky. 

Dnes je na trhu velké množství informačních systémů pro řízení údržby. Jen vybrat dle 

možností a potřeb výrobního podniku. 

 

7. Systém totálně produktivní údržby - TPM (Total Productive Maintenance)  

 

 Total Productive Maintenance – produktivní provozování strojů, pochází 

z Japonska   a je obdobou TQM – Totální péče o jakost). TPM je filosofie údržby, kde její 

větší část podstaty vychází z různých nejaponských struktur a postupů, které jsou adaptované 

do japonské kultury. Jednotlivé principy, na nichž je postavena základní koncepce totálně 

produktivní údržby: 

 maximalizace celkové účinnosti a výkonnosti zařízení snižováním tzv. šesti zásadních 

ztrát (poruchy, chod naprázdno, zmetky, seřizování, snížená výtěžnost, ztráty 

najížděním),  

 zlepšení stávající koncepce údržby,  

 rozvíjení autonomní údržby výrobními pracovníky,  

 zvyšování dovednosti a znalosti prostřednictvím týmové práce a motivace pracovníků,  

 kontinuální zlepšování zařízení (organizačně apod.).  

 

 Hlavním a zásadním úkolem TPM je především pomocí údržbářů, dělníků zajistit  

a zlepšit výkonnost strojů a zařízení výroby – snažit se o nulový počet poruch, nedostatků, 

nehod a nulové množství prachu a špíny (zajistit čistotu, úhlednost pracovního prostředí). 

Tento systém staví výrobu a údržbu do jedné roviny, jako rovnocenné partnery, umožňuje  

a podporuje zlepšování stavu stojů a zařízení v podniku za účelem maximalizace efektivity  

a kvality výroby. [8, 9] 

 

 Systém je také označován jako proaktivní údržba. Především se zaměřuje na příčiny  

a ne na symptomy opotřebení. Je to nástroj, kterým můžeme dosáhnout úspor, zvýšení 

účinnosti a výkonnosti, jež nelze dosáhnout konvenčními metodami údržby. Při implementaci 

této údržby je prvním a nejdůležitějším úkolem kontrola znečištění mazacích a hydraulických 
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kapalin. Nečistoty a špína patří mezi nejčastější hlavní příčiny poruch strojů a zařízení. 

Celková koncepce je postavena na pilířích systému údržby TPM, jež nám zobrazuje  

obr. č. 2. 3. 

 

Řešitelná je pomocí základních nástrojů: 

 Změna postojů pracovníka.  

 Zvyšování kvalifikace a dovednosti pracovníků z hlediska údržby strojů a zařízení.  

 Měření a zvyšování efektivnosti každého zařízení v rámci dynamického zlepšování 

procesů.  

 Implementace plánovitého přístupu k údržbě ve střediscích údržby.  

 Aktivity výrobních týmů formou autonomní (samostatné) údržby, čímž se stávají 

aktivními partnery údržby.  

 

Obrázek 2.3: Základní pilíře systému údržby, zdroj: [7] 

 

8. Totálně integrovaná údržba TIM – (Total Integrate Maintenance)  

  

TIM neboli totálně integrovaná údržba je nejvyšší stupeň údržby, který zahrnuje Total 

Productive Maintenance integrovanou do celkového řízení podniku.  

Totálně integrovaná údržba a její stručná charakteristika: 

 Evidence o všech strojích a zařízeních ve výrobě je vedená na počítači.  

Výchova a 
trénink 

Zvyšování 
ČEZ 

Zlepšování 
stavu 
strojů 

Plánovaná 
údržba 

Samostatná 
údržba 

TPM 
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 Pořizování tzv. životopisů jednotlivých strojů a zařízení, z nichž se dozvíme slabé 

stránky stroje, co se na nich osvědčilo, jak často se opravují, co tvoří obvyklou náplň 

oprav.  

 Plánování oprav s promyšlenou přípravou (volba lhůt sladěná s výrobními úkoly, 

příprava náhradních součástí a dílů, příprava opravářských čet, náhradní práce pro 

dělníky od uvolněných strojů a zařízení, předběžné kalkulace a rozpočty oprav).  

 Plánování nákupu náhradních dílů a tvorba zásob, jejich sledování a hlavně snižování 

zásob (údržbářsko-opravářského vybavení a materiálu).  

 Instruktáže obsluhujících dělníků, jejich výcvik a spolupráce s opraváři, začlenění 

obsluhy a údržby do jejich pracovní náplně, přiměřené zvýšení jejich mzdy.  

 Prohlubování souběžnosti obsluhy, údržby, prohlídek a oprav.  

 Provádění pravidelných rozborů výsledků z různých hledisek – provozních, 

zásobovacích, finančních, přípravy a kvalifikování pracovníků, řídící práce.  

 Vyvozování závěrů pro organizaci obsluhy, údržbářsko-opravářské práce, útvarů 

údržby a oprav, metrologie, součinnosti s vnějšími opravářskými službami 

a  zkušebnami. [4] 

 

RCM – Údržba orientovaná na spolehlivost (Reliability Centred Maintenance) 

Tato strategie byla vyvinuta v roce v civilním letectví americkou leteckou společností 

FAA a Boeing pro stanovení údržbářského programu pro letadla Boeing. Filosofie údržby, 

orientovaná na spolehlivost, akceptuje aktuální požadavky údržby pro každý prvek zařízení 

a  jeho provoz, spojuje požadavky na bezpečnost e efektivnost nákladů na údržbu. RCM 

sleduje provoz každého jednotlivého prvku zařízení a definuje důsledky poruch. Tyto 

důsledky jsou rozděleny do čtyř oblastí: 

 zapříčiněné skrytými poruchami, které tak zvyšují riziko výskytu následně 

opakujících poruch (závislých poruch), 

 ovlivňující bezpečnost a enviroment, 

 provozní, které ovlivňují přímé náklady v důsledku oprav strojů a zařízení, 

ohrožují výrobu a představují ztrátu z výroby, 

 nepřímé, které se podílejí jen na výši celkových nákladů. 

 

RCM vytváří strukturu důsledků a to v klesajícím pořadí dle závažnosti jednotlivých 

poruch. Při stanovení důsledků se musí vyspecifikovat všechny sledované prvky a jejich 

konkrétní činnost. Pokud není možné snížit úroveň rizika poruchy údržbou, je potřeba prvek, 
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který způsobuje poruchu opravit nebo rovnou vyměnit.  RCM se zabývá hodnocením vzniku 

možných příčin poruch zařízení (např. zanedbaná údržba, opotřebování zařízení, atd.). 

Základní nástroje, jež tato strategie využívá při hodnocení rizik: 

 FMEA –Failure Mode and Effect Analysis – analýza způsobů a důsledků poruch, 

 analýza příčin a následků, 

  analýza rizik. [10] 

 

2.4 Řízení podniku a údržby 

 

 Řízení podniku znamená účelné a funkční propojení tří základních manažerských 

oblastí: finance, marketing a výroby. Tyto tři oblasti přispívají svým specifickým způsobem 

ke splnění požadovaného záměru. Řízení údržby je s celkovým modelem řízením podniku 

úzce spjato. Vychází z jeho strategie zejména v oblasti řízení kvality. Údržbové činnosti 

podniku směřují k zajištění vysoké tržní hodnoty majetku. Mezi tyto činnosti patří správa 

budov a pozemků a zejména technická údržba a opravy výrobního zařízení. Všechny 

požadavky na údržbu (ale nejen na ní) se odvíjí od prognózy budoucí poptávky. Tyto 

prognózy jsou důležité zejména při plánování oprav většího rozsahu (střední opravy, 

generální opravy). Každý objekt má svou skutečnou dobu životnosti a tato doba má v 

optimálním případě končit požadavkem jeho provozu. [11]  

 

 Nejvýznamněji údržba spolupracuje s manažerskou oblastí nazývanou „řízení 

výroby“. Intenzita toku informací a intenzita spolupráce je dána důležitostí těchto informací. 

Mezi hlavní cíle této spolupráce patří udržování a opravy výrobních i nevýrobních jednotek 

tak, aby zakázky byly realizované včas a spolehlivě, včetně ochrany životního prostředí 

a  majetku firmy. 

 

 Mezi základní cíle komplexního systému údržby patří – dosahovat maximálního 

využití daného zařízení, prodloužit jeho životnost, pomocí vedení správné údržby stroje 

minimalizovat počet vadných součástí a snížit tak poruchovost zařízení. [12] 
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2.4.1 Systémy řízení, organizace údržby 

 

 Organizační a řídící struktura hmotného majetku a jeho údržby musí obsahovat 

rozmístění funkčních míst a jejich pracovní náplně, liniovou a štábní provázanost v kontextu 

celé organizace, rozmístění údržbářských útvarů a jejich kompetence, stanovení rozhraní mezi 

centralizovanou, decentralizovanou a externí údržbou apod.  

 

Organizační stupňování  

 

Jednostupňová organizace údržby – v podniku je jen jeden útvar údržby, který zajišťuje 

veškerou údržbu. Tento model se využívá jen u malých podniků, který mají jednoduchou 

organizační strukturu. Údržba postrádá i profesní dělení (provádí tak i strojní, elektro, 

stavební, specializované opravy, v rámci možností může vyrábět i nenáročné náhradní díly).  

 

Dvoustupňová organizace údržby – za prvním stupeň je v podniku považován centrální útvar 

údržby. Centrální údržba zajišťuje veškeré velké opravy v podniku a speciální údržbářskou 

činnost. Druhý stupeň zaujímá provozní údržba, která zajišťuje každodenní provozní činnost 

a  jednotlivé drobné opravy. Aby byly uspokojeny potřeby všech provozů a nedocházelo 

nejen k pracovním a časovým kolizím vyžaduje tento systém důkladné centrální plánování. 

 

Třístupňová organizace údržby – prvním stupněm je centrální útvar údržby, druhý stupeň 

zaujímá závodní údržba a do třetího stupně spadá místní údržba. Místní údržba provádí jen 

běžné opravy a spolupracuje při velkých opravách na svém úseku. Řízení probíhá obdobně 

jako u dvoustupňové organizace. Tento systém organizace údržby je charakteristický pro 

velké podniky.  

 

Organizační podřízenost  

 

Centralizovaná údržba – všechny úkony prováděné v rámci údržby jsou řízeny z jednoho 

centrálního místa. Veškeré rozhodnutí a příkazy jsou podřízeny hlavnímu mechanikovi. Je-li 

zřízeno detašované pracoviště údržby pro určitý úsek, který má svoji organizační agendu, 

detašované pracoviště organizačně patří pod centralizovanou údržbu (charakteristické 
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například pro hutě - provozní údržba je umístěna v prostorách výrobního provozu, ovšem 

organizačně je podřízena hlavnímu mechanikovi. [13] 

 

Výhody centralizované údržby:  

 za činnost údržby je odpovědný jeden vedoucí  

 lepší využití strojního zařízení a pracovníků  

 nedochází k paralelním činnostem  

 zabezpečují komplexní opravy 

 vedou evidenci o strojích a zařízeních, mají nákresy konstrukce náhradních dílů 

 

Nevýhody centralizované údržby: 

 menší operativnost při opravách (hlavně v rámci oprav po poruchách) 

 větší těžkopádnost řízení údržby 

 

Decentralizovaná údržba – u této struktury uspořádání údržby v podniku není činnost údržby 

organizačně podřízena jedinému vedoucímu. Rozlišujeme provozní údržbu a ústřední údržbu.  

Provozní údržba má svou organizační strukturu začleněnou do jednotlivých výrobních 

provozů. Ústřední údržba má také svoji organizační strukturu a provádí práce nad rámec 

možností provozních útvarů. Jedná se o údržbu v rámci celého podniku.  

 

Výhody decentralizované údržby:  

 lepší pochopení potřeb provozu  

 lepší průhlednost údržbářských činností  

 část prací přechází na operátory (seřízení, čištění, …)  

 lepší komunikace mezi údržbou a provozem  

 

Nevýhody decentralizované údržby: 

 náročnější řízení po odborné stránce 

 využívání kapacity provozní údržby na neúdržbářské práce 

 nedostatečné informace o evidenci strojů a zařízení a tím i omezené plánování oprav 

v souladu s celopodnikovým podnikatelským záměrem 
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Kombinovaná údržba – představuje takovou organizační strukturu údržby v podniku, která 

kombinuje výhody centralizované a decentralizované údržby. Některé útvary (např. útvar 

technické diagnostiky, útvar mechanických dílen, …) mají organizační strukturu 

centralizovanou. Útvary, jako např. údržba, spadají organizačně pod jednotlivé výrobní 

útvary. I když mají některé složky údržby charakter decentralizované údržby, je potřeba zřídit 

útvar, který v rámci celého podniku zajišťuje speciální práce (např. zámečnické dílny). [10, 

13] 

 

Výhody kombinované údržby: 

 denní operativní zásahy a preventivní údržbu vykonává směnová údržba 

 opravy vyššího stupně provádí skupinky podle profesí, většinou řízené jedním 

vedoucím 

 

Nevýhody kombinované údržby: 

 dochází k nedostatečné informovanosti mezi centralizovanou a decentralizovanou 

údržbou 

 

Outsourcing údržby 

 

 Outsourcing je nahrazení vlastních údržbářských kapacit cizími (dodavatelskými) při 

výkonu činností, které se obvykle provádějí s využitím vlastních zdrojů. Rozhodnutí 

o outsourcingu určité činnosti musí předcházet kvalifikovaná analýza výchozího stavu 

a vnějších podmínek pro outsourcing. 

 

Výhodou outsourcingu jsou nejen finanční úspory, ale také přenesení problémů s 

nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na externí firmu a zároveň i přenos rizik 

souvisejících s dodržováním legislativy na dodavatele. Firma zajišťující outsourcing by měla 

přinést očekávanou vyšší kvalitu, trvalé inovace a další úspory. Jako nejvýhodnější se jeví 

zadat celou zakázku jednomu velkému dodavateli, který se postará o všechny podpůrné 

činnosti. Právě přenechání co největšího balíku služeb jedinému dodavateli přináší potenciál 

pro největší úspory. [14, 15] 
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Stanovení náplně práce  

  

Pracovní náplň je rozdělována tak, aby jednotlivé činnosti, pravomoci a zodpovědnost 

odpovídaly odbornosti a kvalifikaci pracovníků v dané funkci. Rovnoměrně rozložená dělba 

práce je další kritériem pro určování pracovní náplně. Kritéria jsou dána a určena pro 

stanovení náplně práce jak jednotlivých pracovníků, tak i pro stanovení náplně práce pro 

jednotlivé odbory (odbor ekonomiky, odbor strojní údržby, odbor inspekce, …).  

 

Volba organizace údržby  

 

 Pro správnou volbu organizační struktury údržby v podniku jsou důležité a rozhodující 

zejména:  

 

Stáří podniku – u nového podniku, zejména u projektování tohoto podniku, lze navrhnout 

údržbu dle požadavku investora a hlavně na základě podrobných rozborů budoucích 

požadavků na údržbu. U stávajícího podniku, kde organizační struktura je již zaběhnutá 

(vykazuje ovšem určité nedostatky) může každá organizační změna přinést určité riziko. 

Rozsah organizačních změn musí tuto skutečnost zohledňovat a změny je potřeba přizpůsobit 

i chodu daného podniku. Podnik může využít zkušenosti jiných podniků, které organizačními 

a strukturními změnami již prošly a dané změny se osvědčily. 

 

Velikost a charakter podniku – počet stupňů organizace je potřeba zvolit podle velikosti 

podniku, nebo různorodosti výrobního sortimentu. Důležité je také územní rozmístění 

podniku a jeho výrobních jednotek, umístění dopravních cest – nachází-li se podnik na 

rozlehlejší ploše a vzdálenosti mezi jednotlivými útvary jsou delší, je výhodnější zvolit 

decentralizovanou organizační strukturu. Centralizovanou organizační strukturu volíme 

v případě, kdy podnik zaujímá menší prostor, a dopravní cesty jsou kratší. 

  

Potřeba specializovaných útvarů údržby – některé údržbářské činnosti jsou prováděny v 

prostorách provozu z důvodů např. rozměrů, hmotnosti, … Vzniká tím potřeba zvýšeného 

počtu údržbářů přímo na provozu. Některé opravy vyžadují transport např. do mechanických 

dílen. Zvyšuje se potřeba speciálních pracovišť. Při volbě organizační struktury musí být tyto 

specifikace zohledněny. [13] 
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2.4.2 Plánování a řízení údržby zahrnuje 

 

Pro správný a efektivní chod podniku je potřeba plánování, rozvrhování využití údržby 

hmotného majetku, které navazuje na základní koncepty údržby a vyžaduje jejich propojení 

a  respektování.  

 

Základní činnosti, které by plánování a řízení údržby mělo zahrnovat: 

 výdaj materiálu na opravu – sem musíme zahrnout zásobování (druh, množství, cena 

materiálu) a údržba (pro opravu kterého stroje byl materiál použit), 

 náklady na opravu daných strojů, 

 katalog náhradních dílů k danému stroji a jeho používání ke stanovení jednotlivých 

druhů náhradních dílů, životnost a spotřebu náhradních dílů a také ke stanovení 

optimálního počtu náhradních dílů a jejich objednávání, 

 vykazování každodenní činnosti údržby a její vyhodnocování, 

 plánování oprav – na základě jednotlivých cyklů oprav (běžné, střední, generální 

opravy) a také pomocí pevně zadaných termínů oprav a dosažení provozních hodin 

zařízení, podle dispozičních kapacit,  

 zabezpečit soupis strojů a přehled jejich umístění v podniku, 

 přehledné přiřazení náhradních dílů k jednotlivým strojům, 

 vedení a vykazování nákladů na údržbu, 

 vedení jednotlivých karet oprav strojů (jaké proběhly na stroji opravy, kdy proběhly, 

kdo daný stroj opravoval, …), 

 vyhodnocování údržby stroje z časového hlediska – na základě těchto údajů můžeme 

zjistit, zda nedochází k poruchovosti stroje např. nesprávnou údržbou, odhalit chyby 

v konstrukci, technologii atd. daného stroje. [12] 

 

2.4.3 Logistika 

 

Logistická podpora výroby a údržby zahrnuje především koncept nákupu, zásobování, 

skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálu (NDM) pro potřeby údržby. Je třeba 

určit požadavky na základní principy řízení materiálových toků tahem a tlakem, požadavky na 
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normativy řízení zásob a způsoby hodnocení dodavatelů nejenom NDM, ale i všech 

nakupovaných údržbářských služeb.  

 

Různé faktory nám také ovlivňují určení optimální skladby a hlavně množství zásob 

náhradních dílů určených jen pro údržbu. Mezi základní a hlavní faktory patří dodací lhůty, 

tok materiálu, dodací kvalita výrobku, strategie zásob (krátkodobá, dlouhodobá) a také 

v neposlední řadě náš výběr ovlivňuje výběr dodavatele a cena požadovaného výrobku. 

(průmyslová ekologie) 

 

Z pohledu skladů pro potřeby údržby (sklad náhradních dílů a spotřebního materiálu) 

je pro údržbu nejdůležitější tzv. operativní sklad (OS). Operativní sklad je většinou situován v 

místě údržby. Údržba své prvotní požadavky klade především na tento operativní sklad, má 

totiž nejlepší znalost potřeb údržby, zná nejen organizační strukturu údržby, požadavky na 

jakost náhradního dílu, ale také množství. [16] 

 

Operativní sklad určuje nejen velikost zásob, cyklus dodávek, uskladnění materiálu, 

kontroluje jakost a stav dodávek, ale také určuje zásobovací model pro daný podnik 

a  zásobovací strategii. Veškeré tyto činnosti jsou přímo v přímé vazbě na řízení v údržbě 

a  také na její potřeby. 

 

2.4.4 Ekonomika údržby a náklady na údržbu 

 

Podnik vynakládá na údržbu určité finanční prostředky ze svého celkového rozpočtu 

na chod podniku. Tento rozpočet je obvykle pevně dán a údržba (tak jako ostatní složky 

podniku) se snaží tyto finanční prostředky účelně vynaložit a dosáhnout technicko-

ekonomického optima. 

 

Prvotním požadavkem při řešení ekonomiky údržby je efektivní vynakládání 

prostředků na zajištění provozuschopnosti výrobních objektů spolu s požadavkem 

hospodárného nakládání prostředků určených pro potřeby údržby.  
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Hlavním a základním úkolem údržby je plnění výrobních úkolů (zajistit 

provozuschopnost výrobního zařízení). V případě nákladů spojených s údržbou 

a  zajišťováním její provozuschopnosti výrobního zařízení musíme brát v úvahu dvě skupiny 

nákladů, které nám zachycuje obrázek č. 2.4. 

 náklady na údržbu výrobního zařízení 

 ztráty v důsledku omezení plynulosti e efektivnosti provozu 

 

Mezi oběma skupinami nákladů je velmi úzký vztah, nelze se proto zabývat jen jednou 

skupinou, aniž bychom zanedbávali vývoj druhé skupiny. S příchodem nových technologií 

a  jejich implementací do provozu nabývají na významu i následné náklady spojené s údržbou 

a opravami těchto moderních zařízeních a strojů. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.4: Náklady spojené s údržbou výrobního zařízení, zdroj:  [17] 

 

Účelnost vynaložených nákladů lze vyjádřit jako: 

      
  

 
 

kde:          = rentabilita údržby 

    = náklady na údržbu 

 V = objem produkce 

Ve vztahu k výrobě je vhodnější interpretace obecného vztahu kde: 

Náklady na údržbu: 

 Náklady na opravy 

 Náklady na údržbu 

 Zásoby náhradních dílů 

 

Ztráty z plynulosti a efektivnosti 

provozu: 

 Prostoje v důsledku poruch 

 Častější seřizování 

 Vadná produkce 

 Vyšší spotřeba energie, maziv 

 Nižší výkon, vyšší znečištění 
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kde:           = rentabilita údržby 

        = náklady na údržbu výrobních strojů a zařízení 

 V  = upravené vlastní výkony sledované organizační jednotky 

 

Jedná se o základní vyjádření účelnosti údržby a jejich výpočet je nenáročný na 

informační základnu a má dostatečnou vypovídací schopnost. [18] 

 

2.4.5 Hodnocení účinnosti údržby 

 

Způsobů a metod hodnocení účinnosti údržby zná literatura a praxe několik a využívá 

k tomu především statistické a matematické metody. Vzhledem k údržbě a dostupnosti dat 

a  informací můžeme si uvést základní okruhy hodnocení účinnosti údržby: 

 

Dílčí metody hodnocení účinnosti údržby (hodnocení u individuálních zařízení) – kde se řeší 

otázky, zda je u daného zařízení vhodná či nevhodná daná oprava a zda je vhodné zavedení či 

nezavedení metod technické diagnostiky ke kontrolně inspekční činnosti. 

 

Komplexní metody hodnocení účinnosti údržby (sledování komplexního působení vybraných 

činitelů na údržbu) – tyto metody dělíme do dvou skupin: 

 Vyjadřující celkovou účinnost údržby – index účinnosti údržby (Corderův vzorec), 

křivka ukazatelů údržby (sem patří osm základních ukazatelů, jež jsou plánování, 

efektivita, zásoba údržbářských prací, přesčasové hodiny, odchylky od rozpočtu, 

přesčasové hodiny, pracovní výkon, náklady na údržbu, správní náklady na údržbu), 

audit údržby (audit používá následující metody – metoda MEE, MOPE, Locators 

study). 

 Vyjadřující se pomocí tzv. rizika údržby (neboli rizika provozu strojů a zařízení – 

respektive metody posuzování rizika) – k posuzování rizika najdeme celou řadu 

metod, k neznámějším metodám se řadí metody FMEA, FTA, ETA. 
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Metoda FMEA/FMECA – (Failure modes and effect analysis – analýza způsobu 

a  důsledku poruch) a (Failure modes effects and criticality analysis – analýza způsobu 

následků a kritickosti poruch) – tyto metody jsou vyvinuty pro potřeby studia poruch systémů 

– popis průběhu vzniku důsledku a zvážení kritickosti, tzn. identifikace pravděpodobnosti 

poruch s významnými následky. [7] 

 

2.4.6 Informační technologie v údržbě 

 

Informační technologie díky velkému rozmachu a dostupnosti mají své místo 

v každém podniku, který chce prosperovat a mít konkurenční výhodu. Hodnota výrobních 

a  provozních zařízení průmyslových firem je značná. Vrcholový management si musí 

uvědomit, jaký majetek spravují a vedle klíčových finančních údajů (například cash flow, 

hodnota skladových zásob, …) je potřeba vést v patrnosti také náklady na údržbu, a to nejen 

strojních zařízení či technologií, tak i movitého majetku. Zejména u strojů a zařízení 

představuje informační systém pro řízení údržby důležitou roli. 

 

Údržbu je možné sledovat z několika hledisek: náklady na preventivní údržbu, nutné 

neplánované zásahy, hodnota položek na skladě náhradních dílů, prostoje, vytíženost strojů 

atd. Bez podpory specializovaného informačního systému se jen velmi těžce dá sledovat 

a  řídit souhrn těchto aspektů, které ve finančním vyjádření představují velké částky. Jen 

hodnota a množství náhradních dílů, které firma skladuje, mohou představovat tisíce položek 

a desítky milionů korun. Útvary údržby často zaměstnávají desítky pracovníků. 

 

Procesy při řízení údržby je možno rozdělit na nastavení statických dat neboli definice 

strojů (karta stroje), parametry údržby a následně dynamické, tedy provádění a plánování 

preventivní údržby, řešení nutných operativních zásahů, řešení skladových pohybů na 

skladech údržby, hlášení odvedené práce atd. V neposlední řadě výkaznictví a reporting o 

těchto procesech. 

 

Pro počítačovou správu činností údržby jsou určeny systémy označované jako CMMS 

(computerized maintenance management systems). Tyto systémy jsou zaměřené na základní 

funkce údržby, jako je plánování pracovních příkazů a preventivní údržba, a slouží především 

ke snižování počtu poruch a prostojů výrobních zařízení. Dobrý CMMS musí podporovat 
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všechny činnosti údržby (pracovní příkazy, preventivní údržbu, inventář, personál, nákup, 

manažerský reporting).  

 

Z vyspělých systémů CMMS se vyvinuly systémy označované jako EAM (enterprise 

asset management), které k funkcím CMMS připojují správu skladu náhradních dílů, 

obchodní zprostředkování náhradních dílů a servisních služeb nebo i prediktivní údržbu. 

Systémy EAM se zaměřují především na minimalizaci celkových nákladů souvisejících s 

provozem všech výrobních zařízení a na jejich maximální využitelnost (bezporuchovost 

chodu, prodloužení jejich životnosti). Systémy typu CMMS a EAM jsou využívány uživateli 

v různých odvětvích, jako jsou například průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, školy, 

kancelářské budovy, nákupní střediska, vodárny, elektrárny, hotely, rekreační zařízení, 

telekomunikační operátoři apod. [19, 20, 21] 

 

Základním úkolem plánování a řízení údržby je dosáhnout dlouhodobé rovnováhy 

mezi hodnotou provozovaných zařízení, jejich spolehlivostí a bezpečností a náklady na 

údržbu. Klíčem k dosažení této rovnováhy je především oblast plánované (preventivní) 

údržby, kde vzniká rozhodující část ovlivnitelných nákladů. Zároveň však má jejich výše 

zásadní vliv na spolehlivost a bezpečnost zařízení. 

 

Hlavní přínosy vyplývající z nasazení aplikací typu CMMS a EAM jsou: 

 efektivní správa majetku, 

 snadnější plánování a účinné sledování aktivit údržby, 

 identifikace zařízení s vysokou poruchovostí nebo nadměrnými náklady na údržbu, 

 snížení nákladů na údržbu a provoz zařízení, 

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

 zvýšení produktivity útvaru údržby, lepší využití lidských zdrojů, 

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

produktivity zaměstnanců údržby, 

 zvýšení využitelného provozního času zařízení, zvýšení produktivity a kvality, 

 snížení spotřeby energie, prodloužení životnosti zařízení, 

 lepší informace pro vedení (management), lepší rozhodování. 
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Mezi nejpropracovanější IT vytvořené pro řízení údržby v reálném čase patří – API 

PRO (SKF), MARLIN (SKF), SAP R/3 PM (SAP ČR), MAXIMO (IBM), OLM (SIMENS), 

IFS ÚDRŢBA (IFS). [8, 21] 
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3 Diagnostické metody a jejich základní možnosti 

 

Znát skutečný technický stav strojů a zařízení je pro podnik velmi důležité 

a  především užitečné. Jedním z důvodu, proč znát skutečný technický stav, je zajišťování 

jejich spolehlivého, bezpečného a hospodárného provozu. Na spolehlivý, hospodárný 

a  bezpečný provoz strojů a zařízení má vliv způsob provozu a údržba, kterou je nutno 

vykonávat tak, aby výroba byla co nejméně omezována nebo vůbec ne. To vede k 

preventivnímu vykonávání údržby, pro niž je nutná znalost skutečného okamžitého 

technického stavu daného objektu i prognóza jeho vývoje v nejbližším období. Zde má své 

nezastupitelné místo technická diagnostika. 

 

Diagnostická metoda je postup, při níž se využívají poznatky a postupy vědy, techniky 

i praxe k získání objektivních hodnot diagnostických signálů odrážejících aktuální technický 

stav zkoumaného objektu. Součástí diagnostické metody je také postup (způsob) analýzy 

a  interpretace dat získaných diagnostikou. Ukazatelem charakterizujícím fyzikální, chemické 

nebo geometrické vlastnosti prvků daného objektu je strukturní parametr. 

 

3.1 Defektoskopie 

 

Pomocí defektoskopie se zjišťuje existence, umístění a velikosti vad materiálu (nejen 

vnitřních, ale i povrchových vad). Mezi defektoskopické metody se řadí akustická emise, 

metoda magnetická, metoda kapilární, metoda ultrazvuková, metody prozařovací (rentgenové, 

radiační). Akustická emise je fyzikální jev doprovázející deformační, lomové, případně 

fázové přeměny v materiálu při jeho dynamickém nebo tepelném namáhání. Tyto přeměny 

emitují elastické vlnění, které lze detekovat a využít jako diagnostický signál.  

 

Jde o nedestruktivní pasivní diagnostickou metodu. Využívá se například pro 

monitorování únavových procesů tlakových zařízení, detekci materiálových vad vznikajících 

během provozu, detekci mikrotrhlin a jejich šíření.  

 

 



27 

 

3.2 Vibrodiagnostika 

 

Vibrace jsou projevem všech pracujících mechanických částí strojů, jsou jejich reakcí 

na působení vnitřních a vnějších sil. Nadměrné vibrace strojů – jsou závady většiny rotačních 

strojů. Proto tyto nadměrné vibrace lze využít jako diagnostické signály charakterizující 

mechanický stav stroje. Každá mechanická závada generuje vibrace svým specifickým 

způsobem, můžeme tak podle toho určit druh závady. Jsou považovány za nejlepší provozní 

parametr, podle kterého je možno posuzovat nevyváženost, nesouosost, nedostatečně tuhé 

základy, ohnuté hřídele, nadměrné opotřebení ložisek, ulomení lopatek rotorů apod. Celkové 

vibrace představují celkovou vibrační energii měřenou v určitém frekvenčním rozsahu.  

 

  Frekvenční rozsah, v němž se budou měřit celkové vibrace, závisí také na typu 

použitého měřicího zařízení. Monitorovací přístroje mají buď předdefinovaný frekvenční 

rozsah, nebo umožňují volbu frekvenčního rozsahu. Při porovnávání již naměřených hodnot je 

potřeba dbát na to, aby naměřené hodnoty byly ve stejném frekvenčním pásmu. [8, 22] 

 

3.3 Termodiagnostika 

 

Dalším z možných diagnostických signálů, jehož hodnota je v korelaci s technickým 

stavem diagnostikovaného objektu, je teplota. Tento princip se může aplikovat na celou řadu 

objektů, včetně strojů a jejich konstrukčních částí. Měření teploty je snadné, rychlé 

a  dostatečně přesné, může být prováděno i bezkontaktně (dálkově), kontinuálně či 

periodicky. Teplota vhodně zvoleného místa stroje či jeho mechanismu může tak sloužit jako 

diagnostický signál první úrovně, který snadno a rychle ukáže, zda můžeme očekávat nějakou 

závadu. Na základě tohoto signálu se pak používá průkaznější, ale zpravidla také dražší či 

časově náročnější diagnostika. Cílem prvního kontrolního měření teploty je jen rozhodnutí o 

provedení či neprovedení další kontroly. 

 

Teplotní měření se používají například ke zjištění: 

 místa i velikosti ztrát energie 

 k předcházení poruchám v dodávce energie (aby se zjistila místa úniku tepla) 

 ke kontrole účinnosti mechanismů,  
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 elektrického odporu v různých místech elektrických obvodů,  

 průtoku kapaliny nebo plynu v různých místech tepelných výměníků a další. [7, 22] 

 

3.4 Tribotechnická diagnostika 

 

Tribodiagnostika získává informace z maziva k určení kvality maziva a technického 

stavu objektu. (Helebrant) Olejová náplň stroje je v kontaktu s mnoha mechanismy, 

funkčními plochami strojních součástí i s okolním prostředím. V oleji se objevují částice 

materiálu uvolňované při jejich opotřebení, vnikající do něj jako nečistoty zvenčí, vznikající 

přímo v oleji. Po rozboru vhodně a správně odebraného vzorku jsou získány údaje, které se 

dále vyhodnocují a porovnávají s limitními hodnotami. Z výsledných hodnot zjistíme, zda je 

olej použitelný nebo zda už nedochází k nadměrnému opotřebení stroje. 

 

Technická tribotechnika se soustřeďuje na dva základní okruhy: 

 sledování provozní degradace olejů (posuzují se čtyři základní hodnoty a to viskozita, 

kyselost, obsah vody a obsah mechanických nečistot) 

 zjišťování množství otěrových kovů, které vychází z pravidelného odběru vzorků 

oleje, ten dovoluje pomocí kvantitativního a kvalitativního stanovení obsahu 

otěrových kovů zjistit počátek zvýšeného opotřebení a určit místo jeho vzniku  

 

Při sledování opotřebení strojů je situace jiná. Zde je velmi důležité a účelné sledovat 

časové trendy obsahů jednotlivých prvků. Jako varovná hodnota pak neslouží překročení 

limitní hodnoty diagnostického signálu, ale náhlá změna v průběhu sledovaného trendu. [8, 

23] 

 

3.5 Diagnostika měřením provozních parametrů 

 

Každá změna technického stavu stroje se  ihned projeví na jeho provozních 

parametrech, mohou tedy sloužit  jako diagnostický signál. Parametrem může být např. 

výkon, příkon, spotřeba energie (paliva), průtok, rychlost, zrychlení, tlak, teplota, otáčky, 

napětí, proud, izolační odpor apod.  
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Porovnávat hodnoty provozních parametrů a činit z nich relevantní závěry je možné 

jen za předpokladu, že důkladně sledujeme a zaznamenáváme okolní podmínky, za kterých 

byly parametry zjištěny.  U tohoto diagnostického přístupu je výhoda, že lze využívat všechna 

čidla a snímače, které slouží pro sledování provozních stavů strojů. Sledování může být 

kontinuální, není ovlivněn ani přerušován provoz strojů. 

 

3.6 Subjektivní diagnostika 

Subjektivní diagnostika je založena na individuálních schopnostech lidí (jejich smyslů) 

vnímat provozní projevy diagnostikovaného objektu a rozpoznat odchylky od normálního 

stavu. K těmto účelům lze využít: 

 zrak (sledování vizuálních projevů diagnostikovaného objektu – např. unikání 

provozních hmot, barvu, drsnost, změny vzhledu povrchu, přítomnost cizích těles, 

atd.), 

 sluch (sledování zvukových projevů diagnostikovaného objektu - kmitání ve 

slyšitelném rozsahu) 

 hmat (sledování chvění, vůle v uložení, teplotu, drsnost povrchu diagnostikovaného 

objektu),  

 čich (sledování přítomnosti zapáchajících látek, přehřívání izolací a třecích obložení). 

Vhodně zvolená, přesná a spolehlivá diagnóza je velmi užitečná nejen pro přípravu 

údržby, její plánování, ale i provedení. Musí být posuzována vždy v kontextu hlavní činnosti, 

pro jejíž podporu má sloužit. Technickou diagnostiku proto musíme také rozvíjet, plánovat a 

optimalizovat zároveň s celým systémem údržby. [22] 
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4 Nové trendy v údržbě 

Ve světě dochází k postupnému přechodu od koncepce (řízení) údržby – Maintanance 

management ke koncepci managementu majetku  Asset Management (AM) nebo Enterprise 

Asset Management (EAM) nebo také k Physical Asset Management (PAM), který můžeme 

různě definovat. Například jako globální proces managementu, který umožňuje a zabezpečuje 

nejvyšší hodnotu při rozhodování a využívání a péči o majetek. 

Velký důraz je kladen na kvalifikaci lidí, jejich vzdělávání a certifikační procesy, bez 

těchto základních věcí žádný údržbářský systém nemůže fungovat. 

Základem každé koncepce údržby je podnikatelská strategie výrobního podniku, která 

stanovuje veškeré požadavky na výrobní zařízení. Integrovaný management údržby určuje 

cíle, strategie a odpovědnost údržby, jež jsou managementem uplatňovány formou plánování, 

řízení a kontrolou údržby, zlepšováním metod řízení údržby včetně bezpečnostních, 

ekonomických a environmentálních hledisek. Cílem je: 

 udržovat hmotný majetek v provozuschopném a způsobilém stavu a na 

požadované úrovni pohotovosti a efektivity 

 předcházet vzniku porucha následných poruchových stavů 

 operativně odstraňovat vzniklé poruchy 

 snižovat environmentální dopady provozu a údržby výrobních zařízení 

 zajišťovat bezpečnost provozu a údržbu výrobních zařízení 

 vynakládat optimální náklady na údržbu ve vztahu k dosahování pohotovosti a 

efektivnosti výrobního zařízení 

 vést údržbu k její excelenci  

Nikde není napsána jedna univerzální verze správného vedení systému údržby. Systém 

údržby, který daná společnost provozuje, musí vždy respektovat veškeré charakteristiky dané 

výrobním podnikem, výrobní proces a výrobní prostředky. Pokud nebudou respektovány tyto 

základní věci, nebude systém údržby fungovat. [8, 24, 25] 
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5 Praktická část 

5.1 Firma Toray Industries, Inc. 

 

Firma Toray Industries, Inc. byla založena v roce 1926 v Japonsku jako mateřská 

společnost pro celou síť poboček Toray, jež tvoří společenství Toray Group. Prezidentem 

společnosti je Akihiro Nikkaku. 

 

Firma Toray Industries, Inc. (dále jen Toray) patří mezi největší výrobce vláken a textilu 

v Asii. Po celém světě má přibližně 238 poboček a zaměstnává kolem 34 670 zaměstnanců. 

Výroba textilu a vláken tvoří stěžejní výrobu této firmy od jejího vzniku. Expanzí nových 

technologií a celkovým vývojem na světovém trhu se firma začala orientovat i na nové 

výrobky. Přesto výroba vláken a textilu zaujímá 50% celkové produkce výrobků. Činnost této 

firmy je rozdělena na šest obchodních segmentů. 

 

 Vlákna a textil 

Toray produkuje tři hlavní druhy syntetických vláken – nylon, polyester a akryl. Tato 

vlákna se dále zpracovávají a vyrábějí se z nich textilní výrobky od sportovního oblečení po 

polyesterové a nylonové tafty a podšívkoviny, průmyslové materiály (například automobilové 

airbagy, bezpečnostní pásy, kapsové filtry). Upotřebitelnost produktů sahá od oděvů až po 

kordy pneumatik nebo rybářské sítě. 

 

 Plasty a chemické produkty 

Vyrábí produkty ze syntetické pryskyřice na bázi nylonu, ABS – akrylonitributadientyren, 

PBT – polybutadientelestalát aj. s rozličnými možnostmi užití v různých oblastech 

a  odvětvích. Nejvíce však v oblasti elektroniky, elektrických zařízení a automobilových 

součástek. 

 

Mezi další produkty patří polyesterové a polypropylenové folie, ze kterých se vyrábí 

převážně obalový materiál a další uplatnění je v průmyslových aplikacích a v elektronice. 

Dále jsou tu výrobky speciální chemie, katalyzátory, umělá sádra a další. 
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 Zdravotnické produkty a farmacie 

Mezi nejznámější a nejvýznamnější výrobky segmentu zdravotnictví patří tzv. filtryzer 

a  Inoue-Balloon. Filtryzer vykazuje vynikající schopnost přizpůsobit se vnitřnímu prostředí 

lidského těla – slouží jako filtr pro umělou ledvinu. 

 

Inoue-Balloon byl vytvořen pro usnadnění operace srdce, jeho funkce spočívá v nahrazení 

zákroku, při němž je nutností řez hrudní stěnou, za ošetření v úrovni kůže. Nesporná výhoda 

je ve zkrácení doby samotné operace a zajištění lehčího průběhu rekonvalescence pacienta. 

Inoue-Ballon byl první pomůckou svého druhu na světě. Mezi vyráběná léčiva se řadí 

interferon Feron a preparát Dorner. 

 

 Životní prostředí a stavební hmoty 

Toray je výrobce široké škály produktů, které se využívají ve stavebnictví (například 

keramické venkovní obklady nebo pro sportovce velice známý travnatý povrch Spuckturf) 

a  v systémech na úpravu vody nejen v domácnostech, ale také v oblasti průmyslového 

odsolování pomocí reversně osmotických membrán. Zejména v segmentu úpravy vod se 

očekává rozšíření a růst výroby.  

 

 Uhlíková vlákna a kompozity 

V poslední době velmi žádané. Toray je největším světovým výrobcem uhlíkových vláken 

na bázi polyakrylonitrilu. Tato uhlíková vlákna mají rozsáhlé spektrum využití od výroby 

rybářských prutů, násad do golfových holí a dalších sportovních potřeb až po konstrukce 

letadel a průmyslových aplikací. 

 

 Výrobky pro Informační technologie 

Tento segment se velmi rychle rozvíjí a i firma Toray využívá potenciál IT technologií a 

od roku 2000 ho zařadila mezi své výrobní aktivity. Mezi výrobky této kategorie se řadí 

například elektronické komponenty, polovodiče, magnetická záznamová média, barevné filtry 

pro LCD, komponenty pro plazmové displeje a další. Jedním z výrobků z této oblasti je 

TORETEC ™ - neboli samolepící ochranná folie, která se používá jako procesní papír při 

výrobě optických filmů pro tekuté krystaly a jako film chránící povrch jiných desek. [26] 
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5.2 Pobočka Toray Textiles Central Europe, s.r.o. (TTCE) 

 

Pobočka firmy Toray Industries, Inc. – Toray Textiles central Europe, s.r.o (dále jen 

TTCE) vznikla v roce 1997. Výroba byla zahájena v říjnu 1999. Hlavním předmětem 

podnikání TTCE je zpracovávání textilních vláken a tkanin, barvení a chemická úprava 

textilií. Nosným programem výroby TTCE je tkaní a úprava lehkých podšívkových tkanin ze 

100 % polyesteru.  

 

Hlavním produktem TTCE je hladká tafeta a texturovaná tafeta, což jsou lehké tkaniny 

z hladkého nebo texturovaného 100 % polyesterového hedvábí jednoduché plátnové vazby. 

Barvení látky je standardně prováděno dle vlastní vzorkovnice nebo podle předlohy 

zákazníka.  

 

Tkaniny vyráběné v TTCE se vyznačují vysokou kvalitou a jsou příjemné na dotek. 

Těchto charakteristik je dosahováno používáním současných výrobních technologií 

v moderních výrobních prostorách a aplikací komplexního systému kontroly kvality. 

 

Výrobky jsou vyváženy do zahraničí, především do zemí EU a CEFTA. Výrobky mají 

rozmanité konečné využití jako například podšívkoviny, sportovní oblečení, dekorační 

materiály, svrchní materiály, základní tkanina pro průmyslové využití (reklamní potisky, atd.) 

Fotografie jednotlivých úseků výroby je možné vidět na obr. č. 5.1.  
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Obrázek 5.1: Jednotlivé úseky výroby, zdroj: [27] 

 

Výroba je v podniku situována do čtyř hlavních bloků, které na sebe postupně 

navazují, zjednodušené schéma výroby je vyobrazeno na obrázku č. 5.2. První blok je 

tkalcovna, která zahrnuje sklad vláken, přípravnu a samotnou tkalcovnu. Ta je rozdělena na 

výrobu airbagové tkaniny a polyesterové tkaniny.  

 

Následuje úsek úpravny a barevny. Zde je utkaná látka v pračce zbavena nečistot, 

chemicky upravena, vysušena a znovu navíjena na válce. Pokud zákazník požaduje určitou 

barvu, je látka následně odeslána do barvících strojů. Po nabarvení prochází opět látka 

čištěním, chemickým ošetřením a vysoušením. V průběhu celého procesu je prováděna 

vizuální kontrola příslušného odpovědného pracovníka. [27] 
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Obrázek 5.2: Organizační schéma výroby, zdroj: [28]6 

 

5.3 Organizační struktura 

 

Každý podnik má určitou organizační strukturu. Organizační struktura podniku Toray 

Textiles Central Europe, s.r.o (TTCE) ve zjednodušené a přehledné formě je na obrázku  

č. 5.3. 
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Obrázek 5.3: Organizační struktura firmy TTCE, zdroj: [28]7 
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6 Organizace údržby a komunikace 

 

Řízení údržby spadá pod skupinu podpory výroby, kterou řídí engineering manager. Tato 

skupina zajišťuje mechanickou a elektro údržbu a také údržbu energobloku (energoblok 

zabezpečuje dodávky energií pro celý výrobní proces). Součástí této skupiny je vedoucí 

údržby, mechanici, elektrikáři a zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za údržbu na jednotlivých 

provozech podniku. Organizační schéma je na obr. č. 6.1. 

 

 

Obrázek 6.1: Organizační schéma Skupiny podpory výroby, zdroj: [28]8 

 

Každé ráno je organizována porada s managerem engineeringu (podpory výroby) 

a  pracovníky údržby. Probíhá zde plánování jednotlivých oprav a údržby strojů, hlášení nově 

zjištěných závad u strojů, rozdělení úkolů mezi jednotlivé pracovníky údržby.  

 

Pracovní doba zaměstnanců údržby je upravena tak, aby pokryla co největší úsek 

pracovní doby v denní směně (na každém úseku provozu je jiná pracovní doba – např. na 

tkalcovně je dvousměnný provoz). V průběhu své pracovní doby řeší přidělené úkoly 

a  jednoduché opravy na zařízení. Po pracovní době drží dva členové údržby pracovní 

pohotovost (dostupnost po telefonickém požadavku). V případě poruchy většího rozsahu je 

informováno širší vedení managementu a krizová situace je řešena dle nastavených postupů.  
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6.1 Jednotlivé druhy prováděné údržby v podniku  

 

V této firmě jsou kladeny velké nároky na výrobní proces a kvalitu výrobků. Musí být 

zajištěna provozuschopnost jednotlivých strojů. Velký význam má proto i organizace údržby, 

je zajišťována plánovaná, preventivní a prediktivní údržba. V letním a zimním období probíhá 

odstávka výrobního provozu, během které se uskutečňují hlavní opravy a údržba technologie. 

 

Preventivní údržba se provádí dle předem stanovených časových harmonogramů 

(nejčastěji jako týdenní, měsíční, čtvrtletní či roční údržba stroje). Základním dokumentem, 

který stanovuje termíny a rozsah provádění preventivní údržby jednotlivých zařízení – je plán 

preventivní údržby. Tento plán musí vycházet z dokumentů od výrobce každého zařízení, kde 

je uveden detailní popis činností (např. výměna filtrů, mazání, čištění apod.).  

 

Plánovaná údržba - zde pro provedení zásahu údržbou musí přijít určitý impuls, který 

je dán buď přirozenou časovou pravidelností, nebo časovým podmíněním, jako je např. 

životnost ložiska nebo strojní součástí.  

 

Prediktivní údržba - jde o systém na kvalitativně vyšší úrovni, na které je zásah 

proveden až v okamžiku, kdy je to technicky i organizačně zdůvodněné natolik, aby byla 

maximálně vyčerpaná technická životnost a zároveň se předešlo nečekané havárii. 

 

Rozpis jednotlivých úkonů a časových intervalů, které zaměstnanec údržby musí 

vykonávat v rámci pravidelné a prediktivní údržby například u strojů ABG můžeme vidět 

v tabulce č. 1, 2. 
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Tab. 6.1: Pravidelná údržba ABG Pračky/Stentru (Annual maintenance of ABG 

Scouring/Stenter m/c), zdroj: [28] 

Pravidelná údržba ABG Pračky/Stentru 

(Annual maintenance of ABG Scouring/Stenter m/c)  

No Popis údržby (CZ) Checking points (ENG) 
Termín 

(frequency) 
Provádí 
(made by) 

ABG pračka 

1 Vizuelní kontrola (uvolněné části) Check outside view (loosen parts) denně D+MECH 

2 Kontrola ložisek (vizuelní-specielně vany 

pračky) 

Check bearings condition (visual) denně D+MECH 

3 Kontrola řetězů a částí zásobníků Check conveyer chains and parts denně D+MECH 

4 Kontrola úniků stlačeného vzduchu Check leakage from pipes and parts denně D+MECH 

5 Kontrola pojistných ventilů (pára, plyn) Check condition of control valves denně D+MECH 

6 Kontrola mačkací hřídele saturátoru Cleaning squeeze roller for saturator denně D+MECH 

7 Kontrola zařízení pro napínání látky Check device for tension of fabric denně D+MECH 

8 Kontrola brzdícího pásu v zásobníku 

látky 

Check braking band of fabric 

reservoir 

denně D+MECH 

9 Kontrola úniků páry z výměníku tepla a 

trubek 

Check steam leakage from 

HEX&pipes 

týdně D+MECH 

10 Kontrola úniku vody a páry z rotačních 

hlav 

Check water&steam leakage from 

rotary joint 

měsíčně D+MECH 

11 Čištění filtrů rozvodů vzduchu, páry a 

vody 

Cleaning strainers (steam,air,water) denně D+MECH 

12 Kontrola těsnění oleje Check oilseal packing měsíčně D+MECH 

13 Kontrola těsnění pro Padder a Uni roller Check seal packing for Padder&UR 3 měsíce D+MECH 

14 Kontrola magnetické spojky válce Check magnetic clutch of overfeed 

roll 

6 měsíců D+MECH 

15 Čištění uvnitř odtahových ventilátorů a 

komínů 

Cleaning inside exhaust fans&ducts 6 měsíců MECH 

16 Kontrola a napínání všech typů řemenů Check and adjust all kind of belts 6 měsíců MECH 

17 Kontrola a napínání všech řetězů Check and adjust all kind of chains 6 měsíců MECH 

18 Kontrola O-kroužků a těsnění mandlu Check O-rings and packing of squez 6 měsíců D+MECH 

19 Čištění vnitřku trysek UNI HOT FLUE 

sušičky 

Cleaning inside of hot nozzle 

UHFD 

6 měsíců MECH 

20 Kontrola utažení všech šroubových spojů Check tightening all set bolts ročně MECH 

21 Kontrola a nastavení řetězu zásobníku Overhaul the all conveyer chain ročně MECH 
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Tab. 6.2: Prediktivní údržba strojů ABG, zdroj: [28] 

Prediktivní údržba strojů ABG 

Stroj Označení Popis Detailní 

popis 

Výslede

k viz 

Číslo 

šanonu 

Četnost Provádí 

ABG 

vypírací 

zařízení a 

ustálovací 

zařízení 

vypírací 

zařízení 

ABG 

tkaniny 

mandlovací 

válce 

 

vliv četnosti 

provozu na 

kvalitu gumy 

válce 

 

Příloha 

1 
EN - 14 - 2 měsíčně 

údržba - 

měřením 

odvaděče 

kondenzátu 

 

údržba a 

opravy 

odvaděčů 

kondenzátu 

 

Příloha 

2 
EN - 14 - 2 ročně 

údržba po 

diagnostice 

ABG 

ustalovací 

zařízení 

najehlovací 

zařízení 

stav 

opotřebení 

najehlovacích 

kartáčů 

Příloha 

3 
EN - 14 - 2 měsíčně 

údržba - 

měřením 

napnutí 

horizontálního 

řetězu 

úroveň 

napnutí 

horizontálníh

o řetězu  

Příloha 

4 
EN - 14 - 2 měsíčně 

údržba - 

měřením 

navíjecí zařízení 

vliv četnosti 

provozu na 

kvalitu gumy 

válce 

Příloha 

5 
EN - 14 - 2 měsíčně 

údržba - 

měřením 

dráha 

horizontálního 

řetězu 

vliv provozu 

na tloušťku 

kluzného 

vedení 

Příloha 

8 
EN - 14 - 2 

1/2 

roku 

údržba - 

měřením 
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Zaměstnanci, kteří jsou zodpovědní za provádění pravidelné údržby na určených 

strojích, musí zaznamenat datum provedené údržby do dokumentu „Provádění pravidelné 

údržby na strojích“ viz tabulka č. 3.   

 

Tab. 6.3: Provádění pravidelné údržby na strojích – rok 2012, zdroj: [28] 

Osoba Stroj OznačeníÚdržba Popis I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

T vizuální kontrola

M ko řemenů a řetězů

M ko ložisek a pohyb spojů

M ko těsnosti přírub a spojů

1/2 ko šroubových spojů

T vizuální kontrola

M ko ložisek

M ko pohybových spojů

1/2 ko šroubových spojů

T vizuální kontrola

T zkouška bezp zařízení

T ko těsnosti systémů

M ko převodových prvků

M mazání

M ko potahů,motorů

M ko přídavných zařízení

1/2 ko ložisek

1/2 výměna převod oleje

T vizuální kontrola

T ko těsnosti spojů

M ko provozních údajů p,T,..

M ko bezpečn systémů

M ko olejů a náplní

M ko zařízení

1/2 ko systémů (čerpadla,..)

Provádění  pravidelné  údržby  na  strojích - rok 2012

p. Rolný
vypírací 

zařízení
D 4002

p. Linz
barvící stroj                   

(2 válec)
D 4005

p. Rolný
odvíjecí 

zařízení
D 4004

p. Volný
ustálení za 

tepla
D 4003

 

6.2 Postup zadávání poruch, oprav, požadavků 

 

Firma má ustanovený postup na hlášení poruch, oprav, požadavků. První možnost 

nahlášení poruch, požadavků na potřebný materiál nebo zajištění potřebné revize na určité 

zařízení mají pracovníci každé ráno na poradě s managerem engineeingu. Další požadavky 

můžou jednotliví zaměstnanci zaznamenat do dokumentu, který je nasdílen na počítačovém 

serveru podniku a vedoucí údržby tyto požadavky eviduje, vyhodnocuje a určuje, kdy bude 

případná oprava realizována. 
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6.3 Informace pro řízení údržby  

 

Informace potřebné pro řízení systému údržby jsou získávány z několika zdrojů. 

 

Technická dokumentace 

 

Ke každému zařízení v podniku je k dispozici příslušná technická dokumentace. 

Technická dokumentace je vedena v tištěné a částečně v elektronické podobě (skládá se z 

konstrukčních výkresů jednotlivých částí zařízení a z projektové dokumentace). Je uložena v 

knihovně v administrativní části budovy, která je dostupná pro pověřené pracovníky firmy. 

 

Evidence strojů a zařízení 

 

Evidence strojů je vedena z hlediska účetnictví jako hmotný investiční majetek. Pro 

potřeby operativního řízení údržby se vede seznam strojů a zařízení a deníky strojů.  

 

Seznam strojů a zařízení vede v elektronické podobě pověřený vedoucí pracovník 

údržby. Obsahuje informace typu - název výrobního zařízení, výrobce, model, číslo 

a  umístění v provozu. 

 

Deník stroje – zde příslušní zaměstnanci (obsluha stroje) zaznamenávají problémy a 

události, které se vyskytly během jejich směny. Pracovník údržby, který provedl následně 

opravu, zaznamená do deníku stroje příslušné datum a čas opravy a své jméno. Vedoucí 

údržby má na starosti vyhodnotit jednotlivé poruchy. 

 

Stroje jsou rozděleny dle důležitosti pro výrobu. V tkalcovně je 270 vodních 

tkalcovských stavů pro výrobu tafety, z toho je 231 strojů na výrobu klasické tafety a 39 ks 

pro výrobu vzorové tafety. Dle objemu výroby je zapojeno jen určité množství tkalcovských 

strojů. V případě poruchy jednoho stroje je ihned nahrazen druhým. V tomto případě není 

ohrožena výroba, nejsou žádné prostoje, které by znamenaly finanční ztrátu. 

 

V případě stroje na výrobu airbagové tkaniny je situace jiná. Na tkaní látky je 63 

tkalcovských stavů, ovšem návazná výrobní zařízení už jsou složitější a také důležitější pro 
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výrobu. Tzv. pračko - stenter je jen jeden. V případě poruchy je zastavena výroba, celá várka 

tkaniny, která je ve stroji, musí být vyřazena (zastavením výroby se změní teplotní podmínky 

a tkanina už nemá požadovanou kvalitu, která je nutná pro splnění norem ISO). Oprava musí 

probíhat co nejrychleji – zamezí se tak dlouhým prostojům a finančním ztrátám.  

 

Dokumentace pro plánovanou, preventivní a prediktivní údržbu 

 

Na konci každého roku je zpracováván plán revizí, plán preventivní a prediktivní 

údržby a plán kontroly měřidel na další rok. 

 

Příručky pro obsluhu a údržbu zařízení 

 

Rozsah minimální péče o strojní zařízení je definován v příručce pro obsluhu a údržbu 

daného zařízení. Doporučení výrobce by mělo sloužit také pro tvorbu standardů čištění, 

mazání a plánu preventivní údržby.  

 

Kontrola výrobního zařízení 

 

Obsluha stroje má povinnost při příchodu na své pracoviště zkontrolovat zařízení. 

V pravidelných intervalech pak nadále provádí monitorovací činnost. Případné abnormality 

zaznamenává do provozního deníku zařízení a hlásí zaměstnanci údržby.  

 

Závěry z provedené údržby 

 

Vyhodnocení z prediktivní, preventivní údržby jsou zpracovávány vedoucím 

pracovníkem údržby. Jednotlivá vyhodnocení obsahují tyto informace - kdo danou údržbu 

provádí, četnost údržby, v jakém rozsahu se údržba provádí (je uvedeno jen číslo dokumentu, 

kde je detailně popsán rozsah údržby), výsledek kontroly (je uveden název dokumentu kam se 

zaznamenává výsledek kontroly) a v neposlední řadě je součástí vyhodnocení krátké 

zhodnocení, popřípadě doporučení na změnu intervalu kontrol. Jednotlivé dokumenty jsou 

vedeny v elektronické i v tištěné podobě a jsou zakládány. Ukázka jednotlivých vyhodnocení 

údržby – viz tabulka č. 4 a grafické vyhodnocení prediktivní údržby je znázorněno na grafu  

č. 1. 
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Tab. 6.4: Vyhodnocení činnosti mechanické údržby na provozu ABG – 2011, zdroj: [28] 

Vyhodnocení činnosti mechanické údržby na provozu ABG - 2011. 

1. PREVENTIVNÍ KONTROLA ABG pračky/stentru – mechanická údržba 
 

- provádí se v intervalech dle četnosti provozu stroje – 1 x měsíčně 

- kontrola se provádí v rozsahu dle dokumentu EM – ABG – 001  

- výsledkem kontroly je vyplnění dokumentu ZEM – ABG – 001 

- mechanické části pracovníky mechanické údržby 

- nastavení stroje pracovníky obsluhy stroje 

      - vyplněný dokument je ověřen příslušným nadřízeným pracovníkem 

 

VYHODNOCENÍ: 

Závady a nalezené problémy jsou zaznamenávány do části „Nalezené závady“ a po 

odstranění je toto uvedeno v části „Datum a způsob odstranění závady“. 

Četnost kontrol zůstane při četnosti provozu stroje (5 x týdně cca 8 hodin provozu) 

v intervalu 1 měsíc. 

2. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA ABG pračky/stentru – mechanická údržba 

- provádí pracovníci oddělení ABG a mechanické údržby 

- provádí se v intervalech dle dokumentu EM – ABG – 002 

- výsledkem kontroly je vyplnění dokumentu ZEM – ABG – 002 

- mechanické části pracovníky provozu ABG 

- nastavení stroje pracovníky obsluhy stroje 

      - vyplněný dokument je ověřen příslušným nadřízeným pracovníkem 

 

VYHODNOCENÍ: 

Závady a nalezené problémy, včetně data a způsobu jejich odstranění jsou zaznamenávány 

do Provozního deníku ABG pračky/stentru (ZEM-ABG-006). 

Četnost kontrol - zůstane při četnosti provozu stroje (5 x týdně cca 8 hodin provozu) u 

denních kontrol v intervalu 1 x za týden (vždy první den provozu stroje v týdnu) a u 

ostatních četností zůstane zachována dle pokynů výrobce. 
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Graf 6.1: Vyhodnocení prediktivní údržby, zdroj: [28] 

 

Závěry z provedených revizí 

 

Závěry provedených revizí slouží jako podklady při kontrolách BOZP, při pravidelných 

auditech a zároveň jako doklady o tom, že je zařízení v podniku provozováno v mezích 

příslušné legislativy. 

 

6.4 Náhradní díly 

 

Náhradních díly jsou rozděleny na kritické náhradní díly a standardní náhradní díly. 

 

Kritické náhradní díly – jedná se o náhradní díly strojů, které jsou velmi důležité pro výrobu 

(airbagový stenter a pračky). Při poruše takového dílu nelze stroj provozovat bez jeho 

výměny. Tyto náhradní díly jsou skladem. Množství náhradních dílů na skladě je určeno dle 

dokumentace stroje, dostupnosti a také z předchozích vyhodnocení poruchovosti stroje. 

Spotřebovaný náhradní díl je také ihned objednán a doplněn.  

 

Standardní náhradní díly – množství náhradních dílů na skladě je dle doporučení 

dodavatele, na základě vlastní analýzy a sledování jednotlivých poruch (je zohledněna 

finanční náročnost pořízení náhradního dílu, dodavatel a jeho lhůta pro dodání). 

 

Zaměstnanec odpovědný za objednávání náhradních dílů má pro lepší orientaci 

k dispozici další rozdělení náhradních dílů podle kritérií jako je například délka doručení, 

dostupnost na trhu atd. Příkladné rozdělení ND pro ABG finishing m/c – viz příloha 1.  
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6.5 Poruchovost 

 

Poruchovost jednotlivých provozů sleduje manager/vedoucí údržby. Ten vede veškerou 

dokumentaci k poruchovosti strojů, kde se zaznamenává místo provozu, datum a čas poruchy, 

návrh nápravy, provedení nápravy, zda na základě poruchy byla nutnost změnit četnost 

kontrol a kdo danou opravu provedl.  

 

Přehlednou evidenci poruch mají jen stroje, které jsou důležité pro výrobu – a to jsou 

ABG pračko-stenter, a ABG Inspekční stroj. Přehled poruchovosti těchto strojů za rok 2011 je 

vyobrazeno na grafu č. 2.  

 

Dle dostupných materiálů za posledních pět let je poruchovost zařízení postupně 

snižována  - viz graf č. 3. Je to dáno větší zkušeností pracovníků údržby s daným zařízením, 

jejich školením a také pravidelnou údržbou.  

 

 

Graf 6.2: Porovnání četnosti poruch na dvou strojích za rok 2011, zdroj: [28] 
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Graf 6.3: Vývoj poruchovosti za posledních pět let, zdroj: [28] 
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7 Posouzení současného stavu 

 

Systém řízení údržby a obecně strategie péče o strojní zařízení je v každém průmyslovém 

podniku různý. Míra efektivnosti a účinnosti v řízení údržby bývá ovlivněna mnoha faktory. 

Mezi hlavní faktory můžeme zařadit stáří výrobního zařízení, konstrukční dokonalost, 

charakter výroby a zejména způsob přístupů všech zaměstnanců (na všech úrovních řízení), 

kteří také určitým způsobem ovlivňují efektivitu údržby a provozuschopnost výrobního 

zařízení.  

 

Ráda bych v této kapitole popsala současný stav řízení údržby v podniku TTCE. Jak již 

bylo uvedeno, firma si velmi zakládá na kvalitě výrobků. Z toho důvodu je kladen velký důraz 

na výrobní proces. V průběhu posledních let se tak i postupně změnil přístup k řízení údržby 

v této firmě.  Současný styl řízení údržby je převážně orientován na plánovanou preventivní 

údržbu kombinovanou s prediktivní údržbou.  

 

U systému plánovaných preventivních prohlídek se provádí určité předem stanovené 

plánované opravy, včetně výměny součástek bez ohledu na jejich opotřebovanosti 

a  funkčnosti. Firma předpokládá, že tento způsob údržby představuje úspornější hospodaření, 

protože nepředvídané poruchy a havárie, a z toho výrobní výpadky, znamenají podstatně vyšší 

ztráty. Tyto ztráty vznikají jednak z hlediska vyšších nákladů potřebných pro opravy 

havarovaných strojů a zařízení, ale dále také vlivem častějších výpadků strojů ve výrobě a tím 

ztrátou produkce.   

 

Prediktivní údržba je prováděna na strojích a zařízeních výrazným způsobem ovlivňující 

výrobu (stroje ABG). Jejím účelem je sledovat důležité měřitelné veličiny dílů a na základě 

vyhodnocení časové změny měřitelných veličin potom stanovit dobu životnosti daného dílu. 

 

Analýza současného stavu také odhalila v systému řízení údržby několik nedostatků: 

 Vedení evidence o poruchách a technickém stavu výrobního zařízení je nedostatečné – 

není vedena u všech výrobních zařízení. Technická dokumentace u některých strojů 

není v českém nebo anglickém jazyce.  
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 Chybí informační technologie potřebné pro řízení údržby, není zpětná vazba. Pro 

nedostatek vhodných informací nelze provádět některé specifické analýzy, prognózy, 

diagnózy. 

 Plánování údržby – současný systém plánování údržbářských činností respektuje 

pouze z části skutečný stav zařízení. Plánování odstávek je zcela podřízeno výrobnímu 

plánu a potřebám výroby. Časy a intervaly odstávek jsou plánovány dlouhodobě 

dopředu (zpravidla při tvorbě ročního plánu). Korekce těchto plánů během roku jsou 

minimální a opět podřízeny výrobě. Na jedné straně hrozí vznik poruchy a odstávka, 

na druhé straně dochází k předčasným zásahům a výměnám součástí zařízení, čímž se 

opět zvyšují náklady na údržbu.  

 Chybí datová základna (datová základna je v obecném měřítku jasně definovaný 

soubor informací určených pro optimální řízení nejen údržby - tento soubor v sobě 

skrývá např. pracovní postupy, revizní postupy, normativy apod.). Firma tak nemá 

možnost využít přínos datové základny při řízení a plánování údržbářských činností, 

čímž ztrácí možnost operativního plánování v reálném čase. 

 Kontrolní činnost na strojním zařízení je prováděna formou subjektivních prohlídek. 

Prohlídky založené na smyslovém vjemu (zrak, sluch, čich, hmat) a předpokladu 

zkušenosti revizního pracovníka postrádají výhody objektivních kontrol (technická 

diagnostika). Podnik nevyužívá technickou diagnostiku, čímž ztrácí možnost 

objektivního posouzení stavu zařízení a stanovení prognóz.  
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8 Návrh řešení pro zdokonalení systému 

 

Firma TTCE se snaží neustále inovovat všechny firemní aktivity s cílem dosáhnout 

dynamického rozvoje a růstu. Postupnými inovacemi se snaží dosáhnout svých cílů. Také 

současný vývoj v řízení údržby spěje směrem k zavádění TPM integrované do celkového 

systému řízení. Takovýto systém je prezentován systémem TIM.  

 

Ve firmě TTCE byl nakoupen a postupně bude implementován informační a řídicí systém 

QAD, do kterého bude integrován systém TPM. Systém QAD je možný rozšiřovat pomocí 

jednotlivých modulů.  

 

Pro řízení údržby bych firmě doporučila modul Řízení údržby (QAD Enterprise Asset 

Management - EAM). Modul QAD Řízení údržby poskytuje potřebné nástroje na údržbu 

strojů a zařízení podniku. Výrazně se tak zvýší využití strojů a zařízení, sníží se doba vyřazení 

zařízení z provozu a tím také sníží náklady. Umožňuje lepší kontrolu podnikových procesů 

a hlídá termíny preventivní údržby zařízení. [29] 

 

8.1 TIM v podniku TTCE 

 

TIM neboli totálně integrovaná údržba je nejvyšší stupeň údržby, který zahrnuje Total 

Productive Maintenance integrovanou (totálně produktivní údržba je popsána v kapitole č. 

2.3) do celkového řízení podniku. Zde je stručná charakteristika navrhovaného systému 

v podniku TTCE: 

 Posouzení stavu opotřebení výrobních zařízení na základě diagnostiky  

 Evidence o všech strojích a zařízeních vedená na počítači 

 Pořizování „životopisů“ jednotlivých strojů a zařízení  

 Plánování oprav s promyšlenou přípravou  

 Plánování nákupu, sledování, snižování zásob náhradních dílů  

 Instruktáže obsluhujícího personálu (výcvik, spolupráce s opraváři, začlenění obsluhy 

a údržby do jejich pracovní náplně, přiměřené zvýšení jejich mzdy) 

 Prohlubování souběžnosti obsluhy, údržby, prohlídek a oprav 
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 Pravidelné rozbory výsledků z různých hledisek (provozních, zásobovacích, účetně-

finančních, přípravy a kvalifikování pracovníků, řídící práce) 

 Vyvozování závěrů (pro organizaci obsluhy, údržbářsko-opravářské práce, součinnost 

s vnějšími opravárenskými službami)  

 Zaznamenávání veškerých změn do datové základny a dalších návazných systémů  

 

Metodické doporučení pro aplikaci TIM v praxi  

Metodika aplikace navrhovaného systému TIM pro Toray je demonstrována na stroji 

ABG. 

 

8.1.1 Posouzení stavu opotřebení výrobních zařízení na základě 

diagnostiky 

 

Při plánování údržbářských zásahů pro jednotlivé stroje a výrobní zařízení v 

provozech doporučuji vycházet především z diagnostických metod (tribo, termo, vibro, 

vizuální aj.) a z dalších doporučení daných výrobcem. Diagnostické metody mají velký 

význam v řízení údržby. Jsou základem pro přechod na údržbu podle skutečného technického 

stavu (proaktivní údržba). Díky přesným informacím z diagnostických metod je možné 

určovat a upravovat termíny údržbářských zásahů měřených komponentů, odstávka zařízení je 

jen v případě nutnosti výměny daného komponentu, předchází se poruchám a haváriím, 

celkové snižování nákladů na údržbu. 

 

8.1.2 Evidence o všech strojích a zařízeních vedená na počítači  

 

Evidence o všech strojích a zařízeních je realizována prostřednictvím softwaru QAD 

a  příslušného modulu. Možnosti aplikace: 

 efektivní ukládání nově pořízených dat do systému 

 historie jednotlivých zařízení v podniku 

 vypočet střední doby mezi poruchami na základě prostojů – zaznamenávání dat 

 vedení historie operací údržby, plánování jednotlivých činností údržby 

 rychlé zobrazení dat podniku pro potřeby údržby, přiřazení úkolů a správa úkolů 
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 synchronizace plánování údržby zařízení s výrobou 

 podpora plánování, přípravy, řízení a vyhodnocování jednotlivých činností údržby 

 komplexní podpora IT infrastruktury 

 modifikace příslušné technické dokumentace [29] 

 

8.1.3 Pořizování „životopisů“ jednotlivých strojů a zařízení  

 

Jedná se o evidenci jednotlivých strojů a zařízení v podniku. Vedení základních údajů 

z hlediska výkonů, rozměrů, data pořízení, ceny apod. a také informací z hlediska evidence 

poruch. Vedení evidence bude probíhat pomocí počítačové podpory a příslušného modulu 

informačního systému QAD. 

 

8.1.4 Plánování oprav s promyšlenou přípravou 

 

Nezbytná je i důkladná příprava na plánování oprav a jejich zabezpečení. Pro hladký 

a  efektivní průběh prováděných oprav je nutné zajistit potřebné náhradní díly, nástroje, 

nářadí, případně další komponenty nezbytné pro provedení opravy.  

 

Pro neustálé zdokonalování přípravy údržby, materiálové a organizační zabezpečení je 

důležité postupné budování datové základny. Tato datová základna by měla mít univerzální 

charakter a měla by být využitelná pro všechny stroje a zařízení v daném výrobním systému. 

 

Tvorba datové základny není standardně začleněna do činnosti údržby, je však 

nepostradatelným nástrojem v systému údržby dle zásad TPM. V systému řízení údržby je 

definována jako soubor dat (informačního a normativního charakteru), které jsou pro řízení 

údržby nezbytné. Je – li vhodně navržená a účelně využitá, vytváří komplexní nástroj pro 

plánování, analýzy, prognózy a modelování údržbářských činností v reálném čase. 

Optimalizuje způsob provádění prací údržby, definuje časy prováděných činností a náročnost 

prací na pracovníky a zařízení. Firmě doporučuji postupné vytváření datové základny pomocí 

informačního systému. 
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8.1.5 Plánování, nákup, snižování zásob náhradních dílů v systému 

QAD  

 

Velké množství náhradních dílů na skladě představuje finanční zátěž podniku. Proto se 

klade velký důraz na plánování náhradních dílů a jejich nákupu. QAD Řízení údržby 

umožňuje výrobcům dosáhnout ideální rovnováhy mezi dostupnými zásobami 

a minimalizováním investic do těchto zásob. Zajišťuje objednávání správných položek, ve 

správném množství a v rámci rozpočtu. Podporuje nákup a příjem na sklad, rovnou do 

spotřeby i na konsignaci.  

 

Plánování vychází z předcházejících systémů tj. technické diagnostiky a příslušného 

softwaru – v tomto případě QAD (podporuje plánování, přípravu, nákup náhradních dílů, 

vyhodnocení). Na základě diagnostiky je potřeba zvolit příslušný údržbářský zásah. Pro 

zvolení daného údržbářského zásahu je nutné zajistit potřebné náhradní díly a příslušné 

nářadí. 

 

Pokud by bylo na základě diagnostických měření zjištěno opotřebení některého dílu 

zařízení (například odvaděče kondenzátu na vypíracím zařízení ABG tkaniny), daný systém 

upozorní na jeho výměnu a po provedené výměně zajistí nákup tohoto náhradního dílu.  

 

Pro některé náhradní díly je možné doporučit takový systém nákupu náhradních dílů, 

kdy je náhradní díl dodán až v době, kdy je prováděna výměna. V tomto případě se 

doporučuje prověření případných dodavatelů. 

 

8.1.6 Školení obsluhujícího personálu  

 

Poruchy a havárie může způsobit i nevhodný a nešetrný způsob obsluhy výrobních 

strojů a zařízení. Proto je nutná pravidelné školení obsluhujícího personálu (spolupráce 

s opraváři, začlenění obsluhy do procesu údržby) jak racionálně a šetrně obsluhovat svěřené 

zařízení. Vhodné je zajistit monitorování způsobu provozování strojů a zařízení a na základě 

zjištěných výsledků motivovat obsluhu. Šetrná a odpovědná obsluha je základem 

provozuschopnosti a optimálních nákladů na údržbu.  
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8.1.7 Prohlubování souběžnosti obsluhy, údržby, prohlídek a oprav   

 

Obsluha strojů a zařízení v systému TPM se musí podílet na základních údržbářských 

procesech. Mezi tyto procesy patří např. denní promazání a čištění strojů a zařízení, běžné 

vizuální a další smyslové kontroly. Základní povinnosti obsluhy strojů a zařízení by měly být 

stanoveny ve standardizovaných popisech a umístěny na viditelných místech pro obsluhu.  

 

8.1.8 Pravidelné rozbory výsledků z různých hledisek, vyvozování 

závěrů, objektivizace a promítání změn do datové základny 

 

Rozborová činnost je jedním z nástrojů postupné a průběžné objektivizace 

a  optimalizace základních nástrojů řízení. Po skončení zásahu údržby je nutné vyhodnotit 

skutečnosti a srovnat je s plánovanými hodnotami. Jde především o objemy provedených 

prací, technologické postupy, doby trvání a další podstatné informace, na základě kterých se 

upravuje datová základna a příslušné informace se vkládají do evidence strojů z hlediska 

historie. Pro rozborovou činnost se využijí informace z informačních systémů. 

 

8.1.9 Informační řídící systém QAD v TIM  

 

Ve firmě TTCE byl nakoupen a postupně bude implementován nový informační systém, 

tento systém je potřeba naplnit konkrétními údaji, daty, informacemi a zařadit je do 

příslušných modulů z důvodu efektivního a racionálního řízení. 
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9 Celkové hodnocení 

 

Jedním z faktorů, který určuje celkový objem produkce za určité období, je 

provozuschopnost všech výrobních zařízení. Vyřazením výkonných strojů a zařízení z výroby 

na delší čas z důvodu poruchy znamená velkou ztrátu produkce a také dopad na výsledek 

hospodaření podniku. Proto je kladen velký důraz na bezporuchovost výrobního zařízení. 

 

Mezi obvyklé problémy v současném řízení údržby můžeme zařadit vysoké finanční 

náklady na opravy a celkovou údržbu výrobního zařízení, velké množství náhradních dílů na 

skladě, dlouhé doby odstávek zařízení v případě poruchy a další. 

 

Přetrvávajícím problémem můžeme označit materiálně technické zabezpečení 

údržbářských prací. Jde především o včasné zajišťování nákupu náhradních dílů 

v dostatečném množství, kvalitě a sortimentu a jejich dodání.   

 

Dalším problémem je nárůst nákladů. Za částečným nárůstem nákladů je navýšení cen 

náhradních dílů, větší složitost a technická vyspělost zařízení. Svou roli pak hraje někdy i 

nedostatečná připravenost a organizace údržby. Proto průmyslové podniky budou čím dál 

častěji zavádět nové přístupy do výrobních systémů, které budou řešit celkové řízení 

zaměřené především na výrobu, efektivnější řízení údržby (včetně přístupu k řízení údržby) 

a  integraci řízení výroby, údržby a veškerých návazných činností. 

 

Jedním z možných řešení této problematiky je zavádění TIM (totálně integrovaná údržba 

je nejvyšší stupeň údržby), který zahrnuje Total Productive Maintenance integrovanou do 

celkového řízení podniku.  

 

Navržené řešení zavádí do systému řízení údržby v podniku Toray moderní prvky řízené 

s pomocí počítačové podpory. Postupnou implementací navrženého systému do praxe by 

mělo dojít ke zvýšení provozuschopnosti a spolehlivosti výrobních zařízení minimálně o 5 %. 

To zároveň znamená možnost zvýšení objemu produkce až o 5%. Přínosem bude i samotné 

snížení nákladů na údržbu. 
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9.1 Ekonomické zhodnocení nákladů na údržbu 

 

Na prvním místě je provozuschopnost zařízení. Důkladnou údržbou a příslušnou péči o 

strojové zařízení zamezíme vysokým nákladům, které vzniknou z důvodu poruchovosti stroje. 

Následuje jednoduchý výpočet úspory nákladů po zavedení systému TIM. 

 

9.1.1 Výpočet úspory nákladů po zavedení systému TIM 

Náklady současné praxe při opravách některých součástí stroje ABG.  

 Plánované opravy (výměna dílů dle plánu, mnohdy bez opotřebení) 

 mačkací hřídel saturátoru – cca 100 000 Kč 

 magnetická spojka válce – tisícové položky 

 cena práce – až 5 000 Kč (celková hodnota opravy kolem 150 000 Kč) 

 

 Generální opravy nebo výměny jednotlivých dílů – generální opravy se provádějí při 

nadměrném opotřebení součástek (dlouhodobé provozování) nebo při havárii 

 mačkací hřídel saturátoru – cca 40 000 Kč 

 magnetická spojka válce – cca 20 000 Kč 

 ztráta produkce (dle doby, kdy je příslušné zařízení mimo provoz) - není 

započítána, závisí na délce výpadku zařízení, částky můžou být až stotisícové 

 celková hodnota oprav dohromady kolem – cca 250 000 Kč. 

 

 Předpokládané náklady po zavedení systému TIM – přechod od oprav po poruše nebo 

od plánovaných oprav k systému proaktivní údržby 

 provedení měření (závisí dle druhu a četnosti provedených měření) – tisícové 

položky 

 těsnění, filtry, ložiska, ventily a další – tisícové položky 

 cena práce – 12 000 Kč.  

 celková hodnota opravy – cca 20 000 Kč. 

 
 Výpočet úspor 

 celková hodnota oprav zařízení bez TIM – cca 250 000 Kč. 

 hodnota opravy s TIM – 20 000 Kč. 
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 Předpokládané snížení nákladů na opravy je cca 230 000 Kč.
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10 Závěr 

 

Diplomová práce byla zaměřena na popsání současného stavu systému řízení údržby 

v podniku TTCE, zjištění nedostatků a navržení optimálního řešení. Podnik TTCE klade 

velký důraz na řízení výrobního procesu – zajištění maximální provozuschopnosti výrobních 

zařízení s cílem minimalizovat ztráty způsobené jejich výpadky, kvalitu výrobků a dodržování 

norem ISO. Snaží se neustále inovovat všechny firemní aktivity s cílem dosáhnout 

dynamického vývoje a růstu.  

 

Vzhledem k těmto požadavkům hraje jednu z důležitých rolí i údržba. Cílem diplomové 

práce bylo navrhnout řešení, které povede ke zvýšení efektivity řízení údržby. Výsledkem 

práce je návrh zavedení nových přístupů do systému řízení údržby. 

 

Analýza současného stavu odhalila určité nedostatky z hlediska pořizování, 

zaznamenávání a využívání dat, jejich archivace. Nedostatečný zdroj informací z údržby 

neumožňuje dostatečné využití při analýzách, zpracovávání plánů a hodnocení údržby. Proto 

je doporučeno zavedení příslušného softwaru pro řízení údržby, které přinese zjednodušení a 

zefektivnění práce jednotlivých zaměstnanců z oblasti údržby. Dalším návrhem je řešení 

problematiky zaváděním TIM – totálně integrované údržby (tj. TPM – totálně produktivní 

údržby) integrované do informačních a řídících systémů podniku. 

 

Navržené změny se ovšem neobejdou bez finančních investic. Investice jsou potřeba 

zejména při realizaci informačních technologií potřebných pro řízení v reálném čase 

a  realizaci prostředků potřebných pro stanovování diagnóz. Tyto investice jsou opodstatněné 

a mají svou návratnost. 
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Příloha I 

List of spare parts for ABG finishing m/c. 

Part Maker Type Place 
On 
m/c Store Min Importance 

Bearing of B-frame SKF 6013 2RS unwinding from B-frame 2 0 0 C 
Bearing of B-frame HCB SNH 513-611 unwinding from B-frame 4 0 0 C 
Bearing of unwinding roll ASAHI UCPH 207 unwinding from B-frame 4 0 2 C 
Bearing of unwinding roll ASAHI UCP 207 unwinding from B-frame 4 3 2 C 
Bearing of unwinding roll ASAHI UCT 208 unwinding from B-frame 2 0 2 C 
Brake for NIP Roll 1 KYOTO DIAPHRAGM unwinding from B-frame 2 0 1 B 
Drive Chain for NIP Rollers KYOTO   unwinding from B-frame 1 0 1 B 
Bearing of unwinding roll ASAHI UCF 208 unwinding from B-frame 2 0 2 C 
Rubber roll - Batching off No.1 KYOTO Dia 200 x 2800 unwinding from B-frame 2 1 1 A 
Rubber roll - Batching off No.2 KYOTO Dia 200 x 2800 unwinding from B-frame 2 1 1 A 
Regulator with filter SMC AF30-03B unwinding from B-frame 1 0 0 B 
Regulator for NIP ROLL device SMC AR30K-03B unwinding from B-frame 1 0 0 B 
Pressure gauge for NIP MIGIAHITA 0-0,5 Mpa unwinding from B-frame 2 0 0 C 
Valve for NIP ROLL device SMC VH 202-02 unwinding from B-frame 2 0 0 B 
Regulator for NIP ROLL device SMC VS4110 unwinding from B-frame 1 0 0 B 
Regulator for brake of reservoir SMC AR30K-03B unwinding from B-frame 1 0 0 B 
Regulator for NIP ROLL device SMC VS4110 unwinding from B-frame 1 0 0 B 

Evaluation of spare parts (importance) : 

A - most importance spare parts (special part, not on EU market, delivery more than 14 days)  

B - importance parts (can find on EU market, delivery more than 3 days) 

C - normal spare parts (common parts, can buy on CZ, delivery max. 3 days) 

 

 

Rozdělení náhradních dílů, zdroj: [28] 
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