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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK 

ZNAČKA NÁZEV   JEDNOKA 

Hz.  Hertz   jednotka frekvence kmitočtu      

min. 1 minuta   jednotka času    

ml.  1 mililitr    metrická jednotka objemu  

Nmin. Normominuta     jednotka času   

Nh. Normohodina     jednotka času  

°C Teplota      stupeň Celsia   

µm. Mikrometr    jednotka metru 1 µm = 1×10
−6

 m 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

ZNAČKA NÁZEV 

BOZP Bezpečnost, ochrana zdraví při práci  

CNC Control numeric control  

ČSN EN Česká státní norma Evropská norma 

EMS Environmentální systém 

Helios Green Interní informační systém pro podporu údržby  

ISO International Organization for Standardizatio 

NV Nařízení vlády 

PD  Pracovní doba 

PJ  Provozní jednotka 

SM BOZP Systém managementu bezpečnosti,  

 ochrany zdraví při práci 

TZ  Technický zástupe  

ZP Zákoník práce
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0 ÚVOD  

Chaos. Tímto slovem se může popsat současný stav vývoje hospodářství. Nejen česká 

ekonomika přinesla do našich vod turbulence v rámci přizpůsobení se trhu. Dnes je 

nejcennější devizou firem přizpůsobit se náhlým změnám zejména z pohledu pestrosti 

obchodních nabídek. Koncepce výroby vychází z analýz trhů, na inovovaných stávajících 

produktech a trzích, resp. nových progresivních technologií. Rychlost, kvalita, čas, 

konkurence schopná cena. Těmito slovy vystihuji připravenost. V následném výrobním 

procesu však toto musíme respektovat. Jedním z velkých činitelů ovlivňující rentabilitu 

zakázky je plynulost a s tím spojena kvalita výrobního cyklu, skládající se z mnoha výrobně 

technických disciplín. Jednou z nich je Technická diagnostika výrobních zařízení. 

Průmyslové a výrobní podniky disponují mnoha počty strojů a zařízení. Ve většině 

případů je vnímáme jako výrobek jiného podniku. Po záruční (garanční) lhůtě, se veškerá 

odpovědnost za kvalitní servis a přístup k němu, vztahuje na nás – provozovatele. Výdaje na 

údržbu jsou hlavní částí vynaložených provozních nákladů všech průmyslových, či jiných 

podniků. V závislosti na odvětví průmyslu představují náklady na údržbu 10 až 40 % ceny 

z výrobku, např. v potravinářství okolo 15 %, v těžkém průmyslu, ocelářství, strojírenství až 

40 % . Výsledek neefektivního managementu může dosahovat až k desítkám statisícům korun 

ročně. Důležitým faktem je také zásah do schopnosti vyrábět produkty v kvalitě srovnatelné 

se světovým trhem. Ztráty při odstávkách a kvalita produktů, které mohou být výsledkem 

neodpovídajícího managementu údržby, mají dramatický dopad na konkurenci schopnost. 

Tento fakt má výrazný vliv také na obchodní záměry podniku, jelikož nabídková cena 

výrobku je úzce odvislá od výrobního cyklu, kde jak popisuji, se náklad na údržbu během 

výroby může rovnat až 40 %. Dejme si otázku. Dle mého názoru je odhadované plánování 

údržby netechnické, tím neekonomické. Je zapotřebí mít k dispozici reálná data o aktuelním 

stavu zařízení, které kvantifikují aktuální potřebu oprav, údržbu [3,14]. 

 Všechna jsou vlastně výrobky jiných podniků, ale převážně se již „vymanily“ ze sféry 

působení původních výrobců. Jejich spolehlivost je velmi různorodá a mění se vlivem řady 

činitelů i u jednoho a téhož zařízení. Pokud má být např. volba výrobce (nikoli již jen 

výrobku) pro určitý podnik ekonomicky úspěšná, musí být mimo jiné podmínky zajištěn i 

určitá spolehlivost jeho provozu. To je úkolem specializovaných útvarů, které mají převážně 
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jedno poslání: údržbu a opravy. Dnes se tato činnost označuje jako péče o provozuschopnost 

zařízení. 

Mým podstatným řešením tématu diplomové práce je důležitost vztažená o péči na 

základní výrobní prostředky. V mém případě o výrobní stroje a zařízení. Komplexní péče o 

výrobní stroje a zařízení představuje ucelený doklad, řešící formu projektu, který popisuji, 

komplexní schopnost o provozuschopnost. Obsahuje tedy jak část metodickou, tak části 

finanční, organizační, kapacitní, technické a termínované (harmonogramy). Součástí je i 

soubor návrhů dokumentací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 13 

1 POZICE PODNIKOVÉ ÚDRŽBY  
 

1.1 Hlavní úloha integrovaného systému údržby  

Progresivní automatizace průmyslu, hospodářská situace posledních let, klade důraz 

managementů firem k trvalému snižování nákladů, resp. hledání cest k minimalizaci. Tyto 

trendy zapříčiňují mnohdy to, že jsou nastavovány za pochodu, mnohdy pomocí plošných 

snižování nákladů. Při správném rozhodování je důležité brát v úvahu celkový profit 

společnosti a je nutné se zamyslet i nad správným prováděním managementu údržba zvážit 

všechny možnosti, které nám tato oblast nabízí. 

K tomu, abychom přistupovali k řešení této oblasti správně, je třeba nejdříve uvést hlavní 

úlohy integrovaného managementu údržby. Hlavní aspekty managementu údržby jsou: 

- Efektivní udržování hmotného majetku v provozuschopném stavu. 

- Předcházení vzniku poruch a poruchových – nežádoucích stavů. 

- Operativní odstraňování vzniklých poruch. 

- Zajištění bezpečnosti provozu výrobních zařízení. 

- Snižování environmentálního dopadu při provoz strojů a zařízení. 

 

Pojďme si na začátek nastínit některé možnosti, jak může údržba a servis přispět 

k optimalizaci celkových nákladů.  

 

Údržba výrobních zařízení 

- Vhodnou implementací metod zvýšit podíl obsluhy zařízení na poruchové či běžné 

údržbě. Specialisté údržby v součinnosti s managementem výroby by měli provést 

kontrolu, zda je personál obsluhující zařízení odpovídajícím způsobem seznámen 

s průvodní a provozní dokumentací zařízení, zda je proškolen v rámci obsahu těchto 

dokumentací a náležitě s nimi pracuje, čímž je eliminováno množství poruch 

způsobených neznalostí obsluhy.  

- Správné řízení údržby (o přestávkách, sobotách a nedělí, svátcích) může zvýšit 

využitelnost strojních zařízení – výrobní čas. 
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Údržba, správa budov a nemovitého majetku 

Zde si nastiňme čtyři základní okruhy zajišťující funkční pracovní prostředí v oblasti 

nemovitého majetku. 

- Technické zabezpečení budov – např. servisní a havarijní pohotovost, 

revize a odborný servis technologií, provozní údržba a opravy zařízení a 

vybavení, zavedení dispečinku, energetické služby a návrhy úspor energií. 

- Úklidové služby budov a prostranství v majetku – např. úklid 

administrativních a společenských prostor, úklid výrobních průmyslových 

prostor, odpadové hospodářství, čištění fasád a oken. 

- Administrativní služby – např. archivace. 

- Podpůrné činnosti – např. řízení a správa autoparku, požární ochrana, 

organizace správy, provozu a oprav majetku. 

 

Údržba informačních technologií   

- Je běžnou praxí, že do nákladů na údržbu jsou zahrnovány i náklady na údržbu 

informačních technologií (IT). V přepočtu je potřeba sledovat produkci vývoje 

nákladů na údržbu IT systémů. Nabízejí se tyto možnosti úspor: 

- Zavedení jednotného systému vypínání počítačů mimo pracovní dobu. 

- Nastavení tiskáren na úsporné režimy. Zavedení identifikačních karet. 

- Implementace počítačových systémů. 

- Redukovat náklady za telefonické náklady. 

 

Analýza procesu údržby  

- Tak, jak nám dnešní doba prudce vyvíjí potřeby trhu z hlediska výroby a technologie, 

vyvíjí se i nové možnosti služeb pro oblast údržby. 

- Analýzou vlastních činností oproti možnostem, které nabízí trh, lze kvalifikovaným 

zásahem do plánů údržby a servisu změnit periodicitu cyklu oprav v souvislosti 

s novými trendy ve vývoji komponent používaných ve výrobních zařízeních na 

organizaci výroby a na možnosti poskytovaných služeb. 

- Je třeba poukázat na širokou škálu možností, jimž lze využít zkušeností pracovníků 

údržby, kteří se vždy musí vypořádat s provozními nástrahami, resp. zajistit v co 

největší míře plynulost výroby. 

„ Hledejme Inspiraci pro vývoj nových strategií a cílů“. 
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1.2 Údržba a její nástroje 

Zvolený systém údržby a servisu hmotného majetku výrazným způsobem ovlivňuje 

environmentální aspekty plošně celou organizací. Představme si téma Integrovaný 

management majetku jako cestu ke světové excelenci údržby.  

Řízení údržby směřuje k integrovanému managementu údržby zahrnující činnosti 

managementu, určující cele, strategie, odpovědnost údržby. Uplatňuje se takovými prostředky 

jako je plánování, řízení a kontrola údržby, zlepšování metod řízení údržby včetně 

ekonomických, bezpečnostních a environmentálních hledisek s cílem: 

- Udržovat hmotný majetek v provozuschopném a způsobilém stavu a na 

požadované úrovni pohotovosti a efektivity. 

- Předcházet vzniku poruch a následujících poruchových stavů. 

- Operativně odstraňovat vzniklé poruchy. 

- Snižovat environmentální dopady provozu a výrobních zařízení. 

- Vynakládat optimální náklady na údržbu ve vztahu k dosahované 

pohotovosti a efektivnosti výrobního zařízení. 

- Zajišťovat bezpečnost provozu a údržbu výrobních zařízení. 

 

Správně integrovaný management údržby obsahující veškeré složky a aspekty 

managementu a nástrojů řízení údržby vychází ze strategie, která je definována jako metoda 

managementu k dosažení cílů údržby ČSN EN 13306:2002 Terminologie údržby [9]. Lze říci, 

že se jedná o soubor principů a dlouhodobých cílů. Ve světě jednoznačně dochází k přechodu 

od koncepce managementu údržby (maintenance management) ke koncepci managementu 

majetku (Asset management). Jedná se o globální proces řízení, který umožňuje, zabezpečuje 

nejvyšší hodnotu při rozhodování o využívání a péči o majetek.  

Požadované a rozhodující oblasti: 

 

- Podnikatelská strategie organizace je definována vrcholovým managementem. Z toho 

vyplívají požadavky na výrobní zařízení a jiný hmotný majetek, nicméně jsou také 

požadovány detailnější data, např. požadavky na znaky jakosti a spolehlivosti, 

struktura a počty výrobních zařízení, technická data, programy údržby, klasifikace 

kritičnosti výrobního zařízení. 
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- Způsob provozování a využívání výrobních zařízení a jiného hmotného majetku má 

poskytnout informace o očekávané směnnosti používání výrobních zařízení a z ní 

vyplívající očekávané intenzitě využívání kalendářního časového fondu,  

požadovaných dobách, o požadovaných dobách používání a provozu a následných 

požadovaných objemech údržbářských činností. Ve výrobních organizacích v našich 

zeměpisných šířkách převládá třísměnný až nepřetržitý provoz, který klade 

mimořádné požadavky na organizaci a management údržby. Každý prostoj nám 

během požadovaného provozu zařízení vyvolává výrobní ztráty, ohrožuje rentabilitu 

zakázky. 

- Požadovaná úroveň údržby hmotného majetku (model excelence) vychází především 

ze zkušeností „světové nejlepší praxe“ v oblasti údržby, ale pro konkrétní organizaci 

musí být přizpůsobován na její vnitřní i vnější podmínky. Modely světové excelence 

je třeba vždy přizpůsobit na míru modelů excelence pro jednotlivé organizace – 

neexistuje jeden jediný univerzální model. 

 

1.3 Oblasti integrovaného majetku a jeho údržby 

Uplatňování této oblasti znamená vytvářet podmínky pro údržbu a servis šitou na míru dle 

podmínek dané výroby, požadavků na kvalitu výroby.  Jedná se o prvky dlouhodobého, 

střednědobého a krátkodobého horizontu řídícího procesu údržby: 

 

- Organizace a řízení, tvorba zásobníků plánované údržby – tato oblast skýtá 

významný podíl v rozmístění funkčních míst, předpokládá se stanovení 

pracovních náplní a úkolů, informovanost skrz celou organizaci. Klade důraz na 

stanovení plnění (konkretizace odpovědností, přijímání kompetencí, rozhodovací 

pravomoci, prováděcí činnost). Plánování a rozvrhování údržby úzce navazuje na 

plány výroby, kdy se snažíme hledat optimální časový prostor pro nenarušení 

výrobních cyklů, resp. minimalizovat výrobní prostoje. Zásadní ukazatel je oblast 

financí vkládaných do údržby. Roční plány mají být tvořeny optimálně s rezervou, 

nikoli v minimálním množství.  

- Systémy jakosti v údržbě (QMS) – jeho respektování a uplatňování zlepšuje 

samotnou jakost údržbářských procesů. Pokud nemáme jako organizace 

certifikovaný normovaný systém managementu jakosti, je třeba přijmout opatření. 

Určit, podle které normy (např. ISO 9001:2000) zavedeme certifikovaný systém. 
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Pokud systém jako organizace máme, přijímáme střednědobá a krátkodobá 

rozhodnutí pro neustálé zlepšování procesů managementu jakosti [22]. 

 

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) -  tato oblast integrovaného 

majetku údržby je velmi a důsledně sledována. Organizačně musíme přijmout 

dlouhodobá rozhodnutí o uplatňování normovaného systému bezpečnosti práce. 

Doporučení z dostupných literatur je spojit oblast operativní bezpečnosti zdraví 

při práci v integrovaný systém managementu jakosti a v  integrované 

managementu údržby uplatňovat jeho prvky [22]. 

 

- Environmentální management (ISO 14001) – má významný vliv na pověst 

organizace a zlepšuje její konkurenceschopnost. Vedení tohoto managementu 

přispívá k snižování environmentálních dopadů. Obdobně jako u systému jakosti 

v údržbě, přijímáme rozhodnutí o zavedení systému, a jak bude uplatněn 

v procesech údržby a servisu. Pokud organizace uplatňuje systém, přijímá taková 

rozhodnutí, která vedou k neustálému zapojování útvarů údržby do tohoto systému 

a jeho zlepšování [22].  

 

- Technologie udržování, technická diagnostika, údržba, servis a opravy zahrnují 

oblast managementu údržby tak, že stanovíme hlavní používané technologie 

udržování, stanovíme postupy a procesy. Logistickou podporou výroby a údržby 

zajišťujeme koncept nákupu, zásobování, skladování a řízení zásob náhradních 

dílů a toků materiálů pro potřeby údržby.  

 

- Informační technologie ve výrobě a údržbě představují vhodný přístup k řízení 

těchto oblastí. Výrazně zvyšují spolehlivost výrobních zařízení a snižují celkové 

náklady na údržbu.  
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2 SOUČASNÝ PROCES MANAGEMENTU ÚDRŽBY 

DANÉHO VÝROBNÍHO PODNKU 

V tomto odstavci mé práce, Vám přiblížím stávající proces řízení údržby a servisu ve 

strojírenském podniku. Pracuji na technickém úseku této společnosti, jako metodik v rámci 

příprav oprav, údržby a servisu, rozvoje výrobní základny. Denně se setkávám s operativním 

řešením poruchové či běžné údržby, dohlížím na termínová plnění v rámci oprav, v rámci 

rozvoje výrobní základny přebírám zkušenosti v rámci řešení nákupu nových progresivních 

technologií. V průběhu mého studia jsem se setkal s předměty, které studenty zavedou do tajů 

technické diagnostiky, podpůrných procesů v řízení výroby. Fantazie mne chrlila spousty 

nových poznatků, aplikací, která se na provozech v rámci výroby mohu provádět, řídit, zavést.  

Zavést. Záměrně toto slovo použiji opakovaně. Mým úkolem, v rámci diplomové práce, 

bylo metodicky zavést do výrobního procesu podpůrný technický pilíř – technickou 

diagnostiku. Jsem velmi rád, že významnou podporou k uskutečnění tohoto technického 

rozvoje v rámci zjištění skutečného stavu zařízení, mne byl technický ředitel. V rámci 

přípravy projektu, bylo provedeno několik prezentací dle úrovní, ta nejdůležitější u finančního 

ředitele, který pro toto zavedení odsouhlasil nemalou finanční částku. V následujících 

pododstavcích Vám přiblížím řízení stávajícího procesu údržby a servisu. 

 

 

2.1 Proces systému údržby 

Vychází z předpisu managementu jakosti, vydaným pod číslem QP - ISO 6.3 – 01 a jeho 

účelem je definice způsobu zajištění údržby, oprav a kontrol výrobních zařízení, která se 

v procesu výroby významně podílí na jakostních parametrech výrobků, neb ovlivňují životní 

prostředí [22]. Předpis definuje základní používané pojmy zkratky a symboly rámci údržby a 

servisu. Popisuje odpovědnosti v procesech. Uvádí postup, přípravu, plánování a kontrolu 

plánu oprav. Plán oprav je základním ekonomickým dokumentem obsahující ekonomické 

náklady, rozbor oprav od běžných po generální, poruchový systém. Tento operativní 

dokument, měnící se v rámci potřeb provozu, resp. termínu oprav úzce souvisí s dalším 

podpůrným dokumentem, interním pokynem technického ředitele, Příprava oprav – 

položkový plán oprav. Obsahem dokumentu je respektování základních pravidel k čerpání, 

resp. k nárokovaným položkám. Souvisejícími dokumenty pro tento předpis managementu 

jakosti jsou směrnice a dokumentace jakosti, EMS a SMBOZP v platném znění. 



  

 19 

2.2 Provádění inspekčních prohlídek a revizí  

V této technické instrukci, jsou stanoveny kritéria a požadavky k provádění inspekčních 

prohlídek. Jsou dány postupy, organizace, odpovědnosti při provádění inspekčních prohlídek 

pro zajištění bezproblémového chodu stroje a zvýšení bezpečnosti obsluhy při práci na těchto 

strojích vyplívajících z legislativních požadavků. Provádění inspekčních prohlídek se rovněž 

rozumí naplnění legislativního požadavku vyplívajícího z NV č. 378/2001 Sb. na provádění 

pravidelných kontrol zařízení, které musí být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců 

v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisům, nestanoví – li zvláštní 

předpis, popřípadě průvodní dokumentace, nebo normové hodnoty rozsah a četnost 

následných kontrol jinačími způsoby. Tyto normativní odkazy vyplývají zejména z nařízení 

vlád, zákonů, vyhlášek, např. [22]: 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., § 4, v platné znění, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí.  

- Zákon č. 309/2006 Sb., § 4, v platné znění, kterým se stanoví podmínky ochrany a 

zdraví při práci. 

- Vyhláška č.73/2010 O vyhrazených elektrických technických zařízení. 

- ČSN EN 60 204 – 1 Bezpečnost strojních zařízení  - Elektrická zařízení strojů – 

Část 1: Všeobecné požadavky. 

- ČSN 33 15 00 – Revize elektrických zařízení. 

 

Revize elektro se provádí u všech strojů, v intervalu 1 x za 3 roky Výjimku tvoří 

elektrické pece a jiná zařízení, kde se elektro revize provádí 1 x ročně. Obsah těchto revizí je 

stanoven dle ČSN EN 60 204 – 1 Bezpečnost strojních zařízení  - Elektrická zařízení strojů – 

Část 1: Všeobecné požadavky [22]. 

 

Inspekční prohlídka u strojů se provádí 1 x ročně a skládá se z části strojní a elektro. 

Výsledkem je zpráva – Inspekční prohlídka strojního zařízení. Inspekční prohlídka strojní i 

elektro se provádí dle průvodní dokumentace zařízení. V roce, kdy se bude dle harmonogramu 

na dané zařízení provádět revize elektro, se neprovádí IP elektro. 

Odstraňování závad a nedostatků se provádí dle složitosti ihned na místě v průběhu 

prohlídky, nebo se využívá informačního systému údržby – Helios Green. Ten slouží jako 

elektronický můstek mezi provozovatelem a zhotovitelem.  
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V rámci stávajícího systému údržby a servisu není zapracována technická instrukce 

udávající metodické řešení technické diagnostiky. Zkoušky, či měření se provádějí nahodile, 

resp. tam, kde v rámci výrobních potřeb bylo nutné okamžité zajištění provozuschopnosti 

zařízení – jinak řečeno, využití technické diagnostiky až po vzniklé poruše. Výsledky 

s aktuelně prováděných inspekčních prohlídek odpovídají potřebám zákonů a vyhlášek, 

vycházejí z průvodních dokumentací zařízení. V rámci údržby a oprav, kde hlavním 

dokumentem žadatele opravy je technické zadání, mé myšlenky směřovaly k rozvoji, vývoji 

této problematiky. Technik diagnostik, je dle mého názoru doktor strojů a zařízení. Nejlépe 

vystihujícím chorobopisem je kompletní prohlídka [22].  
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3 Technická diagnostika – obecně 

Diagnostické metody nám umožňují kontrolovat stav z pohledu technických vlastností, 

parametrů v různé době užívání zařízení. Základní oblasti mohou být zkoušky. 

 

- Diagnostické, a to během výzkumu a vývoje prototypů. 

- Prováděné během přejímek zařízení do užívání. 

- Prováděné v průběhu života technologického celku. Sledujeme udržování kvality 

již zmíněných technických vlastností a parametrů. Vše v souladu k požadované 

jakosti výrobku.  

- Prováděné za účelem bezpečného provozu a spolehlivosti. 

 

Od provozovaných strojů a zařízení požadujeme spolehlivost, výborný technický stav, 

optimální náklady na provoz, bezpečnost během výrobního procesu, kvalitu výroby resp. 

zamezit zmetkovitosti výroby. Úkol technické diagnostiky spočívá v odhalování skrytých vad, 

lokalizovat místo vzniku poruchy, stanovit její rozsah a příčiny. Technik – diagnostik 

stanovuje diagnózu stroje, případně prognózu pravděpodobného vývoje stavu stroje. 

Připomeňme si přístupy využívané v praxi: 

- Údržba a opravy po vzniku poruchy. 

- Údržba a opravy dle časového normativu (plánu).  

- Provádění oprav dle skutečného stavu vycházející z Inspekčních prohlídek. 

 

Podmínky, za kterých můžeme provádět diagnostická měření. Primárně vycházíme 

z návodu na obsluhu stroje, dané výrobcem zařízení. Pokud dokumentace tyto informace 

neobsahuje, vytvoříme si vlastní technický postup. Je důležité vědět, co chci měřit a za jakým 

účelem. 

- Před samotnými zkouškami musí být stroj řádně očištěn i kolem svých periferií, musí 

být volně přístupný. 

- Během měření se nesmí ustavení měnit, nebo upravovat. 

- Stroj, zařízení musí být kompletně smontován, plně funkční. 

- Všechna diagnostická měření se provádí na stroji nezatížené obrobkem nebo řeznými 

silami, za klidu nebo při běhu na prázdno. 
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- Zařízení musí být v tepelně ustáleném stavu odpovídajícím normálním pracovním 

podmínkám. 

 

Přejděme nyní ke zkouškám obráběcích strojů, které jsou metodicky dány normou ČSN 

ISO 230 [6]. 

Norma má tyto části: 

- Měření geometrické přesnosti dle ČSN ISO 230-1. Tato norma většinou navazuje na 

technické podmínky resp. přesnost stroje, kterou udává výrobce zařízení. Můžeme tuto 

zkoušku popsat i tím, že se jedná o geometrickou přesnost stroje pracujícího bez 

zatížení, nebo za dokončovacích podmínek. Obrázek číslo 1., předurčuje jednu ze 

základních pracovních zkoušek v měření geometrie dle ČSN ISO 230 – 1 [22]. 

 

Obrázek č. 1 – Jedna z pracovních zkoušek dle ČSN EN 230 - 1 

 

- Stanovení přesnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách dle ČSN ISO 230-2 

[6]. Tato zkouška poukazuje na přesnost odměřování v pracovních osách. Je důležitá, 

a má významný vliv na délkový parametr výrobku. Obrázek číslo 2 vystihuje hodnoty 

poloh, resp. grafický ukazatel polohy vedení lože pracovního stroje. 

- Měření tepelného chování a teplot dle ČSN ISO 230-3 [6], což vypovídá o vyhodnocení 

tepelných vlivů. 

- Stanovení kruhové interpolace v pracovních osách dle ČSN ISO 230-4 [6].  

 

Pracovní zkouška – výrobce stroje (Horizontální vyvrtávačka ŠKODA W 200 HC) 

Číslo a předmět měření Schéma měření 

Úchylky (mm) 

povolené skutečné 

Kolmost osy pracovního 

vřetene k svislému pohybu 

vřeteníku 

 

0,02/1000 - 
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Obrázek č. 2 – Grafické zobrazení ustavení pracovní, horizontální osy stroje 

v milimetrech (mm) 

 

 

 

Níže jmenované druhy diagnostických metod se rozlišují podle sledování fyzikálních veličin. 

Ty umožňují stanovit kritéria o provozním stavu sledovaného, měřeného zařízení. 

- Vibrodiagnostika – v měřících bodech sledujeme a vyhodnocujeme mechanické 

kmitání, nejčastěji dynamických částí stroje. 

- Termodiagnostika – sledovaný objekt vyhodnocujeme pomocí teplotních polí 

- Tribodiagnostika – na aplikovaných mazivech používaných na zařízení, provádíme 

rozbory k zjištění stavu maziva. 

- Elektrodiagnostika – na sledovaném objektu měříme a vyhodnocujeme velikosti a změn 

elektrických veličin. 

- Teplotní diagnostika – v kritických místech měřeného objektu zjišťujeme tepoty a jejich 

změny za podmínek, které si určíme. 

- Hluková diagnostika – provádíme měření za účelem zjištění intenzity hluku a jeho 

frekvenční spektrum. 

- Diagnostiku, kde měříme, vyhodnocujeme statické síly působící na stroj, mechanické 

napjatosti a tlaky nazýváme diagnostikou statickým zatížením. 

- Diagnostika řízená z výrobního závodu zařízení. 
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3.1 Tribotechnika, tribologie, termodiagnostika, vibrodiagnostika CNC 

obráběcích strojů 

Základním cílem kontroly v oblasti oprav a údržby zařízení je prověřovat, zda činnosti 

jsou vykonávány v souladu s obecně závaznými předpisy a normami. Předmětem kontrolní 

činnosti je účelnost a hospodárnost využívání přidělených finančních zdrojů, plnění 

položkového plánu oprav, plnění plánu revizních a inspekčních prohlídek, hodnocení 

limitních cílových ukazatelů v oblasti údržby, hodnocení trendů v oblasti poruchovosti 

zařízeni, dodržování obchodních smluv atd. 

3.1.1 Tribotechnika, tribologie  

 

Tribologie je vědní obor zabývající se chováním dotýkajících se povrchů při vzájemném 

pohybu. Tribotechnika umožňuje v praxi aplikovat poznatky o dějích a změnách v 

technických systémech používajících olejové náplně a maziva. Znalost systému a v něm 

probíhajících změn umožňuje volbu správných metod a postupů při řízení provozu, údržby a 

obnovy těchto systémů. Aplikace tribotechnických poznatků ovlivňuje pozitivně bezpečnost a 

ekonomiku provozu technických zařízení.  

 

- Oblasti úspor v ekonomice provozu ovlivněné poznatky tribotechniky:  

- Běžné náklady spojené s provozem zařízení.  

- Náklady na údržbu a opravy.  

- Náklady na pořízení provozních náplní.  

- Náklady na spotřebovanou energii.  

- Náklady na likvidaci odpadu.  

- Náklady na investice. 

- Náklady související s výpadky ve výrobě a ztráty s tím spojené  

(vyšší spolehlivost).  

 

- Oblasti bezpečnosti provozu: 

- Snížení rizik souvisejících s bezpečností osob a zařízení. 

- Snížení rizik spojených s dopadem na životní prostředí.  

- Snížení rizik v oblasti požární ochrany.  
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Požadavky na větší efektivnost u všech strojů s hydraulickými pohony a mazacími 

systémy kladou vysoké nároky na kvalitu pracovního média. Kladou se vyšší nároky na 

přesnost funkce hydraulických prvků, která je dosahována zmenšováním vůlí mezi 

pohyblivými díly. Po půlročním statistickém vyhodnocování hlášených poruch v informačním 

systému Helios Green, který využíváme v rámci hlášení poruchové údržby, jsem dospěl 

k analýze – 60 % výpadku strojů a zařízení jsou buď po mechanických, nebo elektrických 

vadách a 40 % vady hydrauliky. Z toho je možné připsat 65 % špatnému stavu pracovní 

kapaliny – hydraulickému oleji. Hlavní požadavky na hydraulické oleje pro hydrostatické 

převody, jsou [22]. 

- Dobrá mazací schopnost a snášenlivost se všemi ložiskovými a těsnícími 

materiály. 

- Vysoký viskozitní index. 

- Viskozita odpovídající konstrukčním vůlím hydrauliky. 

- Odolnost proti oxidaci, vysoká střihová stabilita, dlouhá upotřebitelnost. 

- Nejedovatost, omezená stlačitelnost, dobrá odlučivost vzduchu, nízká 

pěnivost. 

- Nízký koeficient tepelné roztažnosti. 

- Dobrá dostupnost a nízká cena.  

 

Aplikaci hydraulické kapaliny ovlivňuje. 

- Konstrukce hydrauliky – typ hydrogenerátoru, hydromotorů, typ filtrace, 

provozní tlak. 

- Provozní podmínky – teploty, tlak, čistota a vlhkost prostředí, časové 

zatížení. 

- Zvláštní požadavky – provozní bezpečnost, odstraňování upotřebeného 

oleje. 

- Životnost oleje v závislosti na teplotě. Viz. Obrázek číslo 3. 
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Obrázek č. 3 – Životnost oleje v závislosti na jeho teplotě (ºC) 

 

 

Hydraulické kapaliny – klasifikace ISO 6743/4 – zjednodušený výtah: 

- HM – ropné oleje bez přísad. 

- Ropné oleje s inhibitory oxidace a koroze. 

- HM – HL s protioděrovou přísadou. 

- HV – HM s modifikátorem viskozity. 

- HS – syntetické kapaliny. 

- HG – HM se zvýšenou přilnavostí. 

Znehodnocení hydraulické kapaliny 

- skupiny znečišťujících látek: 

- tvrdé částice s ostrými hranami – korund, rez, okuje, ocel, mosaz, bronz, 

hliník, textilní vlákna, pryžové částice, částice nasáté z okolí přes pístnice 

hydraulických válců, odvzdušňovací filtry. Při provozu dochází ke vzniku 

nečistot otěrem, korozí či stárnutím oleje, při montáži, dopravě zařízení, 

při údržbě, při kontrole a doplňování oleje. Kromě kvantitativního 

hodnocení je třeba znát i jejich velikost vzhledem k velikosti kritických 

vůlí prvků stroje. Částice menší než kritická vůle procházejí mezi hranami 

funkčních částí strojů značnou rychlostí a působí erozi. Působí – li na 

povrch prvku ve směru svého proudění, vzniká abrazivní napadení. Částice 

větší než kritická vůle prvků se usazují před kritickými otvory a způsobují 

jejich uspání a následkem toho vznikají poruchy stroje. To se projevuje 

kolísáním tlaku mazacího oleje. Částice velikost kritické vůle prvků jsou 

nejnebezpečnější. Na rozdíl od předchozích částic mohou způsobit 
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okamžité vyřazení dané části stroje z provozu bez signalizace porušení 

mazacího filtru.  

Obecně platí, že největší opotřebení způsobují částice menší, než 100 um. 

Navíc působí chemicky – jako katalyzátor stárnutí, neboť na sebe vážou 

kyselé látky.   

- Pevné a rosolovité částice – vzdušný kyslík ve vazbě s teplotou podporuje 

oxidační procesy. Produktem oxidačních procesů jsou polymerní produkty 

a v oleji vznikají nerozpustné polární kaly. Nelze je zjistit běžnými 

přístroji pro hodnocení čistoty olejů. Zde nastupuje infračervená 

spektroskopie. Odstranit je lze snadno elektrostatickým čištěním. Olej je 

nepolární kapalina, oxidační produkty jsou polární látky, které jsou jím 

přitahovány a zachycovány na jeho plochu. Oxidované molekuly oleje 

polymerují a stávají se polární. Vzniklé polymerní oxidované částice jsou 

velmi malé a lepivé. Shromažďují se na povrchu kovů, kde se pevně fixují 

a stahují na sebe veškeré nečistoty obsažené v oleji. Tak dochází 

k usazování nečistot v celém olejovém systému. Tento jev usazování se 

projevuje v důležitých uzlech. Dochází k ucpávání různých částí rozvodů, 

regulací, řídících prvků, filtrů. Pohyb rozhodujících článků se zpomaluje, 

snižuje se průtok oleje. Při usazování většího množství nečistot se stávají 

plochy velmi drsné a dochází k oděru třecích ploch. 

- Kapalné a plynné látky – nejčastějším kapalným znečištěním je 

kontaminace vodou ve formě kondenzace vodních par na stěnách nádrže, u 

mobilních zařízení průsaky přes pístnice hydraulických válců, při čištění 

zařízení tlakovou vodou či párou, nebo u zařízení, kde je voda výrobní 

nebo pomocné médium. Obsah vody v olejích urychluje proces stárnutí, 

podporuje korozi, mění se viskozita a dochází tak ke zvýšenému 

poškozování pracovních ploch komponentů. Znečištění plyny, v olejích se 

nachází určité procento rozpuštěného vzduchu. Obsah volného vzduchu 

urychluje proces stárnutí, umožňuje vznik kavitace, místní přehřívání 

oleje. Zvýšená stlačitelnost oleje způsobuje problémy při přenosu síly, 

vibrace a nepřesnosti při řízení systému. Z výše uvedené problematiky 

vyplývá nutnost zavedení systému tribodiagnostické péč, jako základu pro 

zajišťování čistoty mazacího systému s cílem minimalizace nákladů na 

údržbu. 
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Tribodiagnostika u CNC strojů a zařízení  

 

Tribotechnická diagnostika je jednou z metod bezdemontážní technické diagnostiky 

využívající maziva jako media pro získání informací o dějích a mechanických změnách 

v technických systémech, u nichž jsou maziva aplikována. Jejím posláním je zjišťovat, 

vyhodnocovat a oznamovat výskyt cizích látek v mazivu, a to jak z hlediska kvantitativního, 

tak i kvalitativního. Vhodná interpretace výsledků z provedených zkoušek umožňuje nejen 

včasně upozornit na příznaky poruchy, ale v řadě případů umožní i lokalizaci místa vzniku 

mechanické závady.  

Nedílnou složkou sledování maziv pro čely tribotechnické diagnostiky její sledování 

projevů a následků procesu degradace maziv v průběhu jejich provozního nasazení. Oba 

uvedené cíle spolu úzce souvisejí a nemohou být proto posuzovány odděleně. Význam této 

diagnostiky spočívá v tom, že je účinným a objektivní nástrojem sledování procesu opotřebení 

mechanických systémů s předpokladem vhodného využívání maziv. 

Při práci stroje nebo strojních zařízení se opotřebením uvolňují částice kovů nebo jejich 

sloučeniny. Tyto produkty opotřebení jsou mazacím olejem vyplavovány z třecích míst a 

spolu s olejem cirkulují v mazací soustavě stroje. Se vzrůstajícím opotřebením se zvyšuje 

koncentrace těchto příměsí v oleji. Obecně množství produktu opotřebení v určitém okamžiku 

závisí na množství oleje v mazací soustavě, počáteční koncentraci těchto produktů, na době 

provozu stroje, na množství příměsí přicházejících do oleje, na množství dolévaného oleje a 

na funkci olejových čističů. 

 

Odběr vrorku 

Na odběru vzorku závisí výsledek diagnostiky, a proto je mu nutné věnovat mimořádnou 

pozornost. Předpokladem úspěšného postupu je stanovení odběrného místa a odběr 

reprezentativního vzorku oleje. Vzorek musí představovat průměrné složení používaného 

maziva ve strojním zařízení. Pro odběr vzorku je vypracován několik postupů, které jsou 

zakotveny v normách. Nejpřesnější a pracovně náročná je ČSN 65 6207. Jedná se o odběr 

vzorků hydraulických kapalin, kde je nutné věnovat zvýšenou pozornost množství a velikosti 

nečistot.  

Všeobecně se vzorky odebírají do čistých vzorkovnic o obsahu 300 ml. Strojní zařízení 

musí být minimálně 20 min. v provozu z důvodu dokonalého promíchání a ohřátí oleje na 

provozní teplotu. Pak odpustíme cca 500 ml oleje do čisté nádoby a nalijeme zpět do zařízení. 

Po opláchnutí odběrných zařízení provedeme odběr cca 200 – 500 ml oleje. Odebraný vzorek 
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popíšeme a předáme ke zkoušce. Popis musí být přesný a čitelný. Po odběru vzorku je nutné 

provést předběžnou vizuální prohlídku oleje. Posoudíme barvu oleje, přítomnost volné a 

vázané vody, viditelné mechanické nečistoty, zápach oleje (zředění palivem, přepálený olej 

v hydraulických zařízeních). 

 

Metodiky pro stanovení stupně znečištění  

Pro stanovení znečištění existuje řada metod, které se liší od sebe použitou přístrojovou 

technikou, přesností a časovou náročností. 

- Kód čistoty – mikroskopické stanovení dle ISO 4406/1999, viz Tabulka č.1. 

- Stanovuje se množství a velikost pevných částic na membránových 

ultrafiltrech se čtverečkovým rastrem, kde 1 políčko je 1/100 plochy 

ultrafiltru. Hodnotí se částice o velikosti 5 μm , 5 – 15 μm , 25 – 50 μm, 50 

– 100 μm a nad 100 μm – zdlouhavá, pracná metoda, náročnost na 

pracovníka. 

- Kód čistoty obsahuje tři kódová čísla oddělená lomítkem, představující 

rozměry částic ≥ 4 μm; ≥ 6 μm a ≥ 14 μm; tyto jsou ekvivalentem kódu 

podle ČSN ISO 4406:1987 pro rozměry částic ≥ 5 μm a ≥ 15 μm.  

Značka (c) uvedená za hodnotou rozměru částic, znamená, že měření bylo 

provedeno přístrojem kalibrovaným podle ISO 11171:1999; bez této 

značky se jedná o měření provedené přístrojem kalibrovaným podle 

původní ISO 4402:1991.  

Příklad označení: 21/19/14 značí: že v 1ml vzorku je více než 10 000 

částic a maximálně 20 000 částic rovných nebo větších než 4 μm (c) / více 

než 2 500 částic a maximálně 5 000 částic rovných nebo větších než 6 

μm(c) / více než 80 částic a maximálně 160 částic rovných nebo větších 

než 4 μm(c), 

 * /19/14 značí: že vzorek obsahoval příliš mnoho části větších 4 μm (c)  

- /19/14 značí: že nebyl požadavek na počet částic rovných nebo větších  

4 μm(c), 

19/14 značí: že nebyl požadavek na počet částic rovných nebo větších 4 

μm (c), (zkrácený záznam). 
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Tabulka č. 1 – Ukazatel pro vyhodnocení kódu čistoty. 

 

Počet částic v 1 ml více 
než  

Počet částic v 1 ml do a 
včetně  

Kódové číslo  

640 000  1 300 000  27  

320 000  640 000  26  

160 000  320 000  25  

80 000  160 000  24  

40 000  80 000  23  

20 000  40 000  22  

10 000  20 000  21  

5 000  10 000  20  

2 500  5 000  19  

1 300  2 500  18  

640  1 300  17  

320  640  16  

160  320  15  

80  160  14  

40  80  13  

20  40  12  

10  20  11  

5  10  10  

2,5  5  9  

1,3  2,5  8  

0,64  1,3  7  

0,32  0,64  6  

0,16  0,32  5  

0,08  0,16  4  

0,04  0,08  3  

0,02  0,04  2  

0,01  0,02  1  

0,00  0,01  0  

 

 

- Gravimetrické stanovení dle ČSN 65 6219 – filtračně 

- Filtrace membrán. ultrafiltry o velikosti o velkosti pórů 0,4  μm (tj. do 50 

mg ve 100 ml oleje). Membrán. ultrafiltry s velikostí pórů 0,8  je μm pro 

větší znečištění. 

 

- Stanovení vody – destilačně, coulometricky 

- Destilační metodika je vhodná pro koncentrace od 0,1 %. Pro koncentrace 

nižší, tudíž v ppm jsou vhodné fyzikálně chemické metodiky – velmi 

rychlé, přesné – náročnost na přístrojové vybavení. Jde např. o metodiku 



  

 31 

coulometrickou dle ČSN ISO 760. Kvantitativní zjištění je možno 

provádět prostřednictvím bodu vzplanutí, prskacím testem, normovanou 

metodikou. 

 

- Číslo kyselosti – ČSN ISO 6618 

- změna hodnoty signalizuje změnu obsahu kyselých produktů, produktů 

oxidace. Průmyslové oleje obsahují přísady kyselé povahy, proto 

v počátku exploatace olejové náplně číslo kyselosti znamená pokles – 

doklad o spotřebě aditiva. V dalším průběhu může číslo kyselosti narůstat, 

což bude svědčit o tvorbě termooxidačních produktů. Ztrácíme přehled o 

míře aditivace. V případě velkých olejových náplní je vhodné začlenit 

infračervenou spektrometrii. 

 

- Kinematická viskozita dle ČSN 65 6216  (při 40 a 100 ºC) 

- Potvrzuje viskozitní zařazení – typ použitého oleje. U průmyslových olejů 

stačí sledovat viskozitu při 40 ºC. Povolený rozptyl hodnot se pohybuje 

kolem středové hodnoty příslušné viskozitní klasifikace na 10 %. 

-  

- Bod vzplanutí dle ČSN ISO 2592 

- Prostřednictvím této zkoušky je možnost identifikovat přítomnost vody, za 

jakých teplot se rozkládají aditiva, jak to vypadá s pěnivostí při 

konkrétních teplotních úrovní. 

 

Zavedením tribotechnické diagnostiky přináší podrobné znalosti o mazivech o strojích a 

vnáší tak pořádek do údržbářských služeb, procesů. V níže uvedené Tabulce číslo 2. uvádím 

návrh provozního hodnocení dle klasifikace stavu.  

 

 

 

 



  

 32 

Tabulka č. 2 – Klasifikace stavu provozní náplně a jeho označení 

 

STAV NÁPLNĚ  ZNAK  POPIS STAVU  

Nový olej  A  Jedná se o výtečný provozní stav. Pokud nový 

olej nevyhovuje požadovaným parametrům je 

doporučeno provádět doplnění oleje přes filtrační 

zařízení, případně olej vysušit.  

Normální stav parametrů  B  Jedná se o dobrý provozní stav. Postačuje 

dodržovat doporučený interval vzorkování. 

Zařízení je schopno dosáhnout výpočtové nebo 

projektované životnosti.  

Zhoršený stav parametrů  C  Jedná se o mezní provozní stav - vyhovující. Je 

doporučeno zkrátit interval vzorkování a rozsah 

analýzy oleje rozšířit dle kategorie provozovaného 

systému, např. o zjištění obsahu kovů nebo 

provedení IČS (hydraulika, kompresory apod.).  

V tomto stavu je nutné rozhodnout o 

ekonomických a bezpečnostních aspektech údržby 

zařízení a plánovat provedení údržby, může dojít 

k omezení životnosti zařízení.  

Kritický stav parametrů  D  Jedná se o špatný stav, který vyžaduje okamžité 

řešení, mimořádné sledování technického stavu 

zařízení i jinými postupy vedoucími k lokalizaci 

problému. Dochází k abnormálnímu opotřebení se 

zásadním snížením životnosti zařízení a s vysokým 

rizikem poruchy. Je nutné provést opakované 

ověření stavu oleje a naplánovat urychlenou 

údržbu zařízení.  

Havarijní stav  E  Jedná se o nepřípustný stav, který vyžaduje 

odstavení zařízení a zhodnocení celkového stavu 

zařízení. Doporučuje se provedení kontrolního 

odběru oleje k ověření výsledků. Při potvrzení 

výsledků je nutné provést neprodleně nápravná 

opatření. Jde o vysoké riziko poruchy a havárie. 

Zařízení je trvale poškozováno, je nutné provedení 

údržby.  

 

Návrh metodiky zavedení organizace mazání 

a) Zmapování situace – zjištění stávajícího stavu na základě dodaných materiálů, 

prostudování provozních a průvodních dokumentací výrobce stroje, kontrola evidence 

mazání a údržby. Kontrola mazacích plánů. 

b) Určení, upřesnění, potvrzení mazacích míst a míst pro odběr vzorků oleje. 

c) Zakreslení dat do dokumentace, fyzickému ověření a zjištění funkčnosti. 

d) Vytvoříme databázi a katalogy strojů.  
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e) Provedeme kontrolu a vytvořme (aktualizujeme) mazací plány. Stanovíme frekvenci 

odběru vzorků podle doporučení výrobců zařízení s přihlédnutím ke stávajícím 

podmínkám provozu. 

f) Provádíme diagnostické rozbory, stanovujeme trendy degradace olejů, trendy 

opotřebení strojních zařízení. 

g) Optimalizujeme a unifikujeme spotřeby olejů a maziv. 

h) Provádíme likvidaci upotřebených olejů. 

i) Provádíme technické řešení problémových strojů a zařízení. Vytváříme návrh na 

opravy. 

j) Provádíme technicko – ekonomické vyhodnocení. 

 

Při dodržení výše uvedených postupů vytváříme bezporuchový chod sledovaného 

zařízení. Sledujeme náklady na údržbu a servis, skladové zásoby, odstávky výroby [3,17]. 

3.1.2 Termodiagnostika  

 

Měření pomocí termovce umožňuje získávat viditelné informace o rozložených teplotách 

na povrchu snímaného zařízení. Měření se provádí za provozu, bez nutnosti odstavení 

připojených technologií, bez jakéhokoli vlivu na měřený objekt. Pomocí termovizní techniky 

lze provádět kontrolu např.: 

- Zjištění a sledování tepelných ztrát budov, izolace, oken. 

- Zjištění tepelného obrazce resp. stavu rozvoden, rozvaděčů, strojů a 

zařízení. 

- Zjišťování kvality prací po montážích, údržbě, servisu elektrických zařízení. 

Zefektivňuje práci elektro pracovníků, kteří během snímkování tepelných obrazců 

objevují skryté vady, stavy poškození kontaktních bodů elektro skupin zařízení. Termovizní 

měření je bezkontaktní měření teploty. Využívá pro nás neviditelného infračerveného záření 

pro bezpečné měření povrchových teplot předmětů. Rozložení a průběh teploty se zobrazuje a 

zaznamenává prostřednictvím termovizní kamery (teplotního zobrazovače) a dalšího 

příslušenství. Rozborem teplotního pole je pak možné posoudit stav zařízení. Bezkontaktní 

teploměry zachycují neviditelnou infračervenou energii, kterou přirozeně emitují všechny 

předměty. Infračervené záření je součástí elektromagnetického spektra, které zahrnuje radiové 

vlny, mikrovlny, viditelné světlo, ultrafialové a gama záření, rentgenové paprsky.  
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Infračervená energie spadá mezi viditelné světlo spektra a radiové vlny. Vlnová délka 

infračervených paprsků se obvykle vyjadřuje v μm. Infračervené spektrum je v rozsahu od 

0,75 μm do 1000 μm. Pro bezkontaktní měření se prakticky využívá pásmo 0,8 až 14 μm. 

Na vlastní měření má vliv: teplota okolí, jenž se dá zadáním do měřicího přístroje 

kompenzovat; ostatní povětrnostní podmínky. Různorodost materiálů na měřeném objektu se 

na vyhodnocovaném termogramu kompenzuje zadáním emisivity příslušného materiálu ve 

vyhodnocovacím programu. Na Obrázku číslo 4. [22], je uvedeno diagnostické měření 

pomocí termovizní kamery. 

Obrázek č. 4 – Termovizní obraz svařovacího zařízení 

Termovizní obraz Skutečný obraz 

  
Název souboru Pema_1_obr_1 Datum měření 15.1.2013 

Teplota MIN 20,3°C Teplota prostředí 21,0°C 

Teplota MAX 59,3°C Rozdíl teplot 39,0°C 

Teplota S1  Teplota S3  

Teplota S2  Teplota S4  
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Termovizní obraz Skutečný obraz 

  
Název souboru Pema_1_obr_1 Datum měření 15.1.2013 

Teplota MIN 21,3°C Teplota prostředí 20,5°C 

Teplota MAX 39,6°C Rozdíl teplot 18,3°C 

Teplota S1 24,3°C Teplota S3  

Teplota S2 23,8°C Teplota S4  

 

Účelem měření bylo zjištění termálního obrazu ložiskového uložení válců linky, jak 

ukazuje. Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda se jedná o defektní oblast, není pouze 

absolutní teplota oblasti, ale zejména teplotní rozdíl vůči ostatním oblastem, eventuálně jeho 

rostoucí trend. Měřením, postupným sledováním a porovnáváním s archivovanými hodnotami 

lze rozhodnout o kvalitě sledované oblasti. 

3.1.3 Vibrodiagnostika CNC obráběcích strojů [16] 

 

Pohybující se strojní součásti generují dynamické síly, které se projevují jako mechanické 

kmitání. Základními příčinami vzniku kmitání jsou síly, které mají svůj původ ve výrobních 

nepřesnostech, výrobních vůlích vzájemně se pohybujících součástí, výrobní nevývahou 

součástí s rotačním pohybem, v periodickém styku a odvalováním dvou povrchů a podobně. 

Těmto kmitavým pohybům nelze prakticky zabránit. Správným konstrukčním řešením, 

přesnou výrobou a montáží lze dosáhnout pouze určité minimální - základní míry kmitání, 

která je ekonomicky výhodná z hlediska výrobních a montážních nákladů a plně vyhovující z 

hlediska provozování a údržby stroje. Je nutné si uvědomit, že vibrace rotujících zařízení 

souvisejí se stavem ložisek vřetene, převodovek, nesouosostí spojky, trhlinami v důležitých 

komponentech. 
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 V průběhu života stroje dochází z důvodu opotřebení, koroze, eroze, únavy, stárnutí a 

dalších mechanismů, ale i z důvodu špatné montáže či špatného provozování stroje k 

postupnému zvětšování úrovně vibrací. Vibrace jsou relativně snadno detekovatelné a z 

tohoto důvodu se staly jedním z nejvýznamnějších indikátorů provozního stavu strojů a 

sledování vibračního chování strojů - vibrodiagnostika se stala významnou metodou technické 

diagnostiky. 

 

Vibrodiagnostickým měřením – frekvenční analýzou (FFT) se kontroluje stav ložisek 

uložení vřetene, rotačního stolu, převodovek, motorů pohonů. Tato analýza detekuje i 

počáteční fáze poškození ložisek stolu, vřetene, nevývahu vřeteníku, axiální a radiální vůle 

vřetene, poškození segmentů převodovky. Měření na CNC obráběcích strojích provádíme pro 

posouzení mohutnosti vibrací vznikajících chodem obráběcího stroje a detekci příčny 

přidaných vysokých vibrací a dále pro posouzení stavu ložisek, mazání a ozubení, ventilátory. 

Před samotným měřením je nutné vědět účel měření. Z toho si označíme měřící body, resp. 

umístění snímače.  

Základní pojmy související s vibrodiagnostickým měřením 

 

- Mechanické kmitání a jeho základní popis 

 Jako nejjednodušší prezentaci kmitavého pohybu lze uvažovat kmitání harmonické. 

Harmonické kmitání lze popsat pomocí 3 základních veličin - amplitudy, kmitočtu a fázové 

polohy (úhlu). Amplituda je maximální výchylka od středové polohy a je mírou pro 

kvantitativní hodnocení velikosti kmitání. Kmitočet neboli frekvence je veličina udávající 

počet kmitů za sekundu. Jednotkou kmitočtu je 1 Hz. Znalost kmitočtu kmitavého 

mechanického pohybu je důležitou informací, neboť některé typy poškození či závad se 

projevují výskytem charakteristických zvýšených vibrací převážně na určitých kmitočtech. 

Fázová poloha popisuje počáteční úhel kmitajícího bodu v čase, který považujeme za počátek 

kmitavého pohybu (t=0). Tento počátek je dán např. při vyvažování rotujících částí značkou 

na rotujícím objektu. V praxi se však převážně vyskytuje složené kmitání. Jedná se o složitý 

pohyb složený z mnoha kmitavých pohybů (harmonických i neharmonických) různých 

amplitud, frekvencí a fázových posunů, jenž je ovlivněn dalšími vlivy rozličného charakteru 

(nestacionární kmitání, náhodné vlivy, tlumení ap.). Toto složité kmitání lze posuzovat z 

frekvenčního hlediska buď širokopásmově, nebo úzkopásmově. Z hlediska širokopásmového 
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hodnocení je kmitání analyzováno globálně v širokém a spojitém rozpětí frekvencí. Při 

hodnocení z úzkokopásmového hlediska je snaha rozložit složené kmitání na jednotlivé 

složky a tyto kmity pak dále podrobovat analýze. Obrázek č. 5 a č. 6. [16], reálně znázorňují 

příklady a složení kmitavých pohybů. 

 

Obrázek č. 5 – příklad jednoduchého kmitavého pohybu vzniklého složením dvou 

harmonických kmitavých pohybů v ose y 
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- Frekvenční analýza – metoda FFT  

 Frekvenční analýzou naměřeného signálu lze získat tzv. frekvenční spektrum, což je 

závislost amplitudy měřené veličiny na frekvenci. Z tohoto frekvenčního spektra jsou pak 

patrné ty frekvence jednoduchých kmitavých pohybů, které mají na výsledný složený průběh 

největší vliv. Metody získávání frekvenčního spektra jsou v podstatě dvě. První je použití 

přístrojů s laditelnými filtry, jenž propustí pouze ty složky kmitání, které mají hodnoty 

frekvencí v určitém intervalu, druhá je použití matematické operace - Fourierovy 

transformace, kdy se signál snímá širokopásmově v čase a potom je softwarově zpracován do 

frekvenčního spektra. Podmnožinou frekvenční analýzy je tzv. řádová analýza, kdy 

frekvenční spektrum nemá spojitý charakter, ale je interpretováno diskrétně pouze pro 

celočíselné násobky otáčkové frekvence. Frekvenční analýza je schopna podat hlubší 

informace o vibračním chování stroje. Některé závady jako například nevývahy, chyby v 

nesouososti, vady v převodech, spojkách apod., se projevují zvýšenou amplitudou chvění na 

určitých frekvencích závislých na otáčkové frekvenci. 
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Obrázek č. 6 - Příklad jednoduchého složeného kmitavého pohybu vzniklého složením 
dvou harmonických kmitavých pohybů v ose [16]. 
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Velice důležitá je evidence jednotlivých měření. Jednotlivá měření se setřiďují v časové 

posloupnosti. Tak lze získat např. pro měření mohutnosti kmitání ložisek tzv. trendové křivky 

ložiska, z jejichž průběhu lze předem odhadnout, kdy vibrace ložiska překročí mezní hranici 

tolerančního pásma. U frekvenční analýzy se jednotlivá frekvenční spektra uspořádávají do 

tzv. kaskádních diagramů viz Obrázek číslo 7. [16], kde lze porovnat změnu a rozvoj velikostí 

jednotlivých amplitud při dané frekvenci v závislosti na datu měření. 
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Obrázek č. 7 – Kaskádní diagram 

 

- Měřené veličiny 

 Měřené veličiny pro mechanické kmitání jsou dráha kmitů neboli výchylka, rychlost a 

zrychlení. Výchylka je okamžitá vzdálenost kmitajícího bodu od jeho klidové polohy. 

Používanou jednotkou je m - mikrometr (10-6 m). Měří se obvykle bezdotykovými sondami 

na principu vířivých proudů, které zjišťují relativní vibrace hřídele vůči stojanu ložiska. Jejich 

kmitočtový rozsah se pohybuje od 0 do cca 1000 Hz. Snímače na měření výchylky se rovněž 

používají na měření fázové polohy a to tak, že se na měřený objekt instaluje dvojice snímačů 

navzájem pootočených o úhel 90 ºC. Měření výchylky je užitečné u strojů, u kterých je 

hmotnost statických částí mnohem větší než hmotnost částí rotujících. Rychlost kmitání je 

rychlost, kterou kmitající bod pohybuje kolem své klidové polohy. Používanou jednotkou je 

mm/s. Snímače jsou dnes již převážně piezoelektrické (jedná se de facto o speciální snímače 

zrychlení s následnou integrací naměřeného signálu) a pracují ve frekvenčním rozsahu cca od 

3 Hz do 3500 Hz. Měření rychlosti se často používá pro zjištění absolutního kmitání 

ložiskových domků nebo skříně stroje. Zrychlení kmitání je zrychlení, kterým se kmitající 

bod pohybuje kolem své klidové polohy. Používanou jednotkou je m/s2. Snímače jsou dnes 

již převážně piezoelektrické a pracují v širokém frekvenčním rozsahu téměř od 0 Hz až nad 

100 kHz. 
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3.2 Diagnostika CNC obráběcích strojů 

Měření geometrie obráběcích strojů se provádí v zásadě ve dvou skupinách, kdy 

porovnáváme shodu zařízení po stránce geometrické přesnosti požadované legislativou. 

- Klasická měření pomocí speciálních měřidel – statické měření. 

- Dynamická měření dle standardu ISO 230 – 4 [6]. 

- Každé měření je závislé nejen na metrologických měřidlech a metodách 

provedení, ale také na systematických vlivech, jako jsou: 

- Předvídatelné vlivy – teplotní změny, opotřebení nástroje, výměna nástrojů, 

nastavení stroje. 

- Rušivé – odštípnuté nástroje, výpadky chlazení. 

- Náhodné vlivy – výrobní přesnost, resp. geometrie stroje. 

- Teplotní výkyvy ve výrobních halách. 

- Technologie obrábění – metoda provádění obrábění. 

- Přesnost stroje během polohování. 

 

 

Jak je uvedeno v úvodu této kapitoly zásady zkoušek obráběcích strojů vychází z normy 

ČSN ISO 230.  Jejím předmětem je normalizace metod zkoušení přesnosti obráběcích strojů, 

které pracují buď bez zatížení, nebo za dokončovacích podmínek obrábění, pomocí zkoušek 

nebo zkoušek obráběním. Tyto metody lze použít i na jiných typech pracovních strojů, 

kterých se zkoušky geometrické přesnosti týkají. Geometrický tvar obrobku vychází z poloh, 

změn poloh, nebo ploch stroje. To znamená stanovit: 

- Přímost – přímost čáry v rovině, 

- Metoda měření pravítkem. 

- Měření strunou a mikroskopem (nutno zamezit okolním vibracím, chvění). 

- Laserinterferometrická metoda, laserem. 

- Měření vodováhou (měření úhlů). 

- Rovinnost, 

- Metoda měření příměrnou deskou a číselníkovým úchylkoměrem. 

- Měření rovinnosti pravítky, nebo vodováhou. 
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- Rovnoběžnost, shodnost vzdáleností a shodnost os, 

- Klasické měření pravítkem a číselníkovým úchylkoměrem. 

- Metoda měření vodováhou.  

- Kolmost přímek a rovin, 

- Klasické měření pravítkem a číselníkovým úchylkoměrem. 

- Optické metody měření (rozklad optickým hranolem, laserem). 

- Otáčení, 

- Měření neokrouhlosti. 

- Měření výstřednosti. 

- Měření obvodového házení (radiální házení osy, radiálního pohybu osy 

rotace – nepřesnosti ložisek). 

- Měření čelního házení vřetene. 

- Měření kruhovitosti dle ČSN ISO 230-4 [6]. 

 

Posledně uvedená metodika měření kruhovitosti dle ČSN ISO 230-4 zabezpečuje rychlé a 

přesné vyhodnocení přesnosti strojního zařízení. Tímto diagnostickým měřením 

neovlivňujícím průběh výroby lze zjistit vliv skutečného zpoždění serva, chybu příčné vůle, 

cyklickou chybu, chybu kolmosti (pravoúhlosti), chybu přímosti, chybu seřízení odměřování, 

celkový stav seřízení pohonů všech os. Stroj lze v podstatě tímto měřením testovat ve všech 

pracovních rovinách (X/Y, X/Z, Y/Z). 

Parametr této metody vyplívá ze stanovení: 

- Stanovit měřený průměr nebo poloměr jmenovité dráhy. 

- Rychlosti výsledného posuvu. 

- Smyslu pohybu tj. ve smyslu či proti smyslu pohybu hodinových ručiček. 

- Souřadnicové osy, ve kterých je vykonáván pohyb pro docílení výsledné 

dráhy. 

- Teplota prostředí. 

- Umístění přístroje v pracovním prostoru stroje. 

- Způsob sběru dat (výchozí a konečný bod skutečné dráhy, počet měřících 

bodů v případě číslicového sběru dat). 

- Případné kompenzace (zásah do řídicího systému stroje). 
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Následně Vám popíši postup měření s tabulkovým vyhodnocením, měření na stroji, které 

jsem jako technik před léty prováděl. Z pravidla se jedná o měření, které požaduje osádka 

stroje. Měřením chceme docílit, zjistit, jak má zařízení v měřené ose geometrickou přesnost. 

V tomto případě se s osádkou dohodlo měření v ose X/Y, která určuje kolmost osy vůči 

geometrické odchylce – rovinnosti . Kruhová hystereze viz Obrázek číslo 8., je výsledkem 

resp. zkomprimování měření osy X/Y dle běhu č.1, poté dle běhu č.2. V podstatě to znamená 

ve smyslu otáčení ve směru hodinových ručiček a proti směru otáčení hodinových ručiček.  Je 

patrné, že pro měření byl zvolen průměr 300 mm, což odpovídá přibližné velikosti obrobku. 

Dalšími parametry, pro určení skutečného stavu kruhovitosti, určujeme posuv, rychlost 

otáčení. U tohoto případu bylo dostačující vycházet z posuvu 1000 mm/min. 

 

Obrázek č. 8 – Kruhová hystereze, výsledek měření [20,22] 

 

 

 

Následně po měření viz Obrázek č. 9, nám program automaticky vyhodnotí diagnostickou 

tabulku, která určí veškeré naměřené hodnoty, kruhovitost, význam chyb dle kritičnosti. 
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Obrázek č. 9 – Diagnostická tabulka a parametry testu měření [20,22] 

 

 

Z diagnostické tabulky je patrná procentuální váha jednotlivých chyb. Dominantní chyba 

je uvedena jako neshoda serva a s tím související zpoždění serva v ose X a Y. Vzhledem ke 

skutečnosti, že stroj je před opravou řídicího systému je tento nedostatek bezpředmětný.  

Dalším nedostatek je detekován jako chyba kolmosti (0,096mm/m) - osa Y padá v ose X do 

minusového směru. Doporučení provozu, resp. osádce stroje je zvážení vlivu chyby kolmosti 

na kvalitu a přesnost obrábění, případně provést vhodné korekční zásahy po mechanické 

případně elektronické stránce. Cílem měření bylo zjištění kruhové hysterese, úchylky 

kruhovitosti a radiální úchylky kruhové dráhy přesnosti výše uvedeného obráběcího stroje, 

porovnáním přesnosti skutečné kruhové dráhy, která je tvořena současným pohybem ve dvou 

lineárních osách oproti jmenovité dráze. Monitorování je prováděno vždy na nezatíženém 

stroji, to znamená bez obrobku. Pro určení kruhové hystereze H musí být obě skutečné dráhy 

(po směru resp. proti směru chodu hodinových ručiček) měřeny po sobě v nepřetržitém sledu 

po referenční kružnici definované středem a poloměrem R. Výsledky a analýza měření 

odpovídají standardu  ISO 230-4. 
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Obrázek č. 10 – Grafické zobrazení dominantních chyb měření [22] 

 

 

 

- Axiální vůle (Mrtvý chod) – viz Obrázek č. 10.   

Ve vedení stroje může být vůle, která při změně směru pohybu stroje způsobuje 

pohybový skok vlivem prodlevy v pohybu. Vůle bývá obvykle zapříčiněna pohybem 

volného konce kuličkového šroubu nebo opotřebenou pohybovou maticí. 

- Cyklická chyba – viz Obrázek č. 10. 

Posuv vykazuje cyklickou chybu stoupání a pohybuje proto osou ve tvaru sinusové 

interference. Příčinou může být excentricky namontovaný kodér (taktovač), případně 

může být excentricky namontováno ložisko šroubu (poškození ložiska). Chyba může 

být rovněž dána nevhodným ustavením stroje (nevyhovující nebo povolené základy) či 

může spočívat ve špatném vyrovnání hmotnosti vertikální osy v jednom směru. 

- Spirálová chyba – viz Obrázek č. 10. 

Příčinou je obvykle teplotní změna systému Ballbar v průběhu přejezdu. Tyto teplotní 

výkyvy mohou u systému Ballbar způsobit změnu délky. Během přejezdu může v 

některém místě docházet k zachytávání kabelu ballbaru, což má za následek změnu 

polohy v misce. Mohlo dojít k uvolnění středového držáku a následnému vybočení 
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ballbaru z pracovního rozsahu. Mohlo dojít k odemčení vřetena stroje a následné 

rotaci. Došlo k uvolnění kuliček systému Ballbar.  

 

- Boční vůle (Příčná vůle v ose) – viz Obrázek č. 10. 

Hlavní příčinou boční vůle je vůle ve vedení stroje. Tato skutečnost způsobuje při 

reverzaci pravoúhlý pohyb os stroje. Má spojitost s chybou v mrtvém chodu a chybou 

zpožďování serva v ose. 

 

Obrázek č. 11 – Grafické zobrazení dominantních chyb měření [22] 

 
 

- Záměna řídicí a řízené role – viz Obrázek č. 11. 

Může se stát u starších řídicích systémů, které nemají schopnost provádět složitou 

interpolaci u více než jedné osy najednou. Kruh je pak generován pohybem jedné osy 

(řídicí osy) při konstantní hodnotě posuvu, zatímco u druhé osy (řízené) dochází ke 

změně posuvu, aby byl oblouk vygenerován. K vygenerování celého kruhu je nutné, 

aby si osy v úhlu 45° vyměnily role.  
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- Posunutí středu -  viz Obrázek č. 11. 

Je možné, že mezi běhy ve směru a proti směru hodinových ručiček došlo k posunutí 

středového držáku a následnému přesunutí středu testu do jiného místa na loži stroje. 

Příčinou může být také uvolnění středového držáku. Je možné, že mezi běhy ve směru 

a proti směru hodinových ručiček uplynula delší doba. Teplota testovaného stroje se 

během této doby zcela jistě změní a u stroje dojde ke změnám rozměrů. Je možné, že 

vřeteno stroje není zablokováno a v průběhu snímání dat se otáčí. 

- Přerušovaný graf - viz Obrázek č. 11. 

Je možné, že kabel nebo zástrčka systému Ballbar mohou být ve spoji uvolněny, což 

způsobuje problémy s přenosem získaných dat do softwaru Ballbar. Spoje systému 

Ballbar mohou být uvolněné a během snímání dat mohou způsobovat náhodné výkyvy 

délky systému Ballbar. Může dojít k záměně s grafem trhavý posuv nebo vibrace 

stroje. 

- Pootočený graf - viz Obrázek č. 11. 

Pootočené grafy se vyskytují v situacích, kdy snímání dat softwarem Ballbar není 

synchronizováno s pohybem obráběcího nástroje, z něhož jsou data získávána.  
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Obrázek č. 12 – Grafické zobrazení dominantních chyb měření [22] 

 

 

 

- Změna poloměru – viz Obrázek č. 12. 

V době mezi snímáním ve směru a proti směru hodinových ručiček došlo ke změně 

teploty sytému Ballbar nebo testovaného stroje. Tato teplotní změna způsobila změnu 

délky systému Ballbar a tedy i rozdíl v poloměrech mezi oběma měřeními. Mohlo 

dojít k uvolnění systému Ballbar a následné změně délky mezi snímáním ve směru a 

měřením proti směru hodinových ručiček. 

- Reverzační špičky (Zpoždění serva) – viz Obrázek č. 12. 

Dochází-li k pohybu osy v jednom směru, po němž má nastat obrat a pohyb v 

opačném směru, může v bodu obratu namísto plynulé změny chodu dojít ke 

chvilkovému zastavení. Chyba souvisí s vůlemi ve vedení osy, resp. s jejím 

zadrháváním (může mít v určitých případech rovněž souvislost i se špatně nastaveným 

odměřováním). Pohon osy může vyvinout v bodě obratu nepřiměřený krouticí moment 

(Mk.), který při změně směru třecí síly způsobí chvilkové zablokování v bodě obratu. 

Odezva servo systému v bodě obratu není dostatečná.  
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- Chyba měřítka (Chyba seřízení odměřování) – viz Obrázek č. 12. 

U jedné z os stroje dochází vzhledem k jiné ose k přeběhnutí nebo nedobíhavosti. 

Možných příčin může být celá řada: Pokud byly použity parametry kompenzace 

lineární chyby, je pravděpodobné, že jsou nesprávně nastaveny. Pásek měřítka může 

být u osy příliš napnutý nebo naopak povolený. Osa kuličkového šroubu může být 

chybná nebo dochází k přehřívání a následné chybě rozteče kuličkového šroubu. Stroj 

může mít boční vůli, která při pohybu u osy X nebo Y způsobuje házení v rovině testu. 

Důvodem je nepřímost nebo nedostatečná tuhost vedení osy. 

 

- Neshoda serva (Vlečná chyba) – viz Obrázek č. 12. 

Chyba vlečení vzniká, jestliže regulační obvody os nejsou navzájem správně seřízeny. 

Jedna z os dohání druhou a tím vzniká oválný tvar kruhu. Neshoda serva nastane v 

případě neshody zesílení polohové smyčky interpolujících os. Předbíhající osou je osa 

s vyšším zesílením. 

 

 

 

 

             Obrázek č. 13 - Grafické zobrazení dominantních chyb měření [22] 
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- Trhavý posuv – viz Obrázek 13. 

Trhavý posuv je zapříčiněn blokováním u jedné z os stroje v okamžiku poklesu 

hodnoty posuvu pod určitou rychlost. Příčin může být několik: Pohon u dané osy má 

při malé rychlosti nedostatečný výkon. Pohyb v ose pak nedokáže překonat tření a 

důsledkem je chvilkové zablokování. Za takových okolností se projevy trhavého 

posuvu zhoršují při pomalejším posuvu. Valivé prvky ve vedení stroje jsou poškozeny 

a zabraňují plynulému pohybu podél os. Výsledkem je blokování pohybu v určitých 

místech. Kluzná vedení stroje mohou být příliš stará a opotřebená, takže se na nich 

film maziva při pomalých rychlostech nedokáže udržet. Nedostatek maziva pak 

způsobuje blokování.  

 

- Vibrace stroje – viz Obrázek č. 13. 

 Vibrace jsou indukovány ve stroji. Vibrace mohou být generovány samotným strojem 

(poháněcí soustavou, činností servosystému nebo poškozenými ložiskovými válečky) 

nebo mohou být indukovány okolním prostředím (vibrace přenášené podlahou). 

 

- Trojlaločný graf – viz Obrázek č. 13. 

Nejpravděpodobnější příčinou trojlaločného grafu je znečištění nebo opotřebení misky 

měřícího systému Ballbar. Během testování tak může dojít k nepevnému uložení 

systému Ballbar v misce. Středový držák může být uvolněný, takže během snímání dat 

může docházet k nechtěnému pohybu. Systém Ballbar může být uvolněný, což při 

snímání dat způsobí délkovou změnu. 

 

- Přímost – viz Obrázek č. 13. 

Chyba přímosti je způsobena nedostatečnou přímostí vedení stroje. Je možné, že 

vedení je v některém místě prohnuto nebo se může jednat o jeho celkovou 

nevyrovnanost. Příčinou může být opotřebení vedení, havárie, v jejímž důsledku došlo 

k poškození vedení stroje či ztrátě souososti, nebo mohou být příčinou nedostatečné 

základy způsobující prohnutí celého stroje. 
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3.3 Důsledky zanedbání údržby 

Uvedu příklady z praxe na konkrétních případech možného zanedbání, nebo oddálení 

údržby, servisu.  

- Příklad 1 – častým jevem poruchy nízkotlakého a středotlakého okruhu chlazení 

emulzní kapalinou při procesu obrábění, bývá poškození čerpadla. Tento okruh bývá 

nečastěji specifikován jako uzavřený. Tím, že kapalina po ostřiku obrobku ztéká do 

žlabů, obohacuje se provozními nečistotami. Nedokonalou údržbou filtrů se do 

čerpadla dostaly nečistoty, a mikrokokové třísky, které poškodily funkčnost segmentů 

v okruhu chlazení. Nádrž nebyla čištěna minimálně 1 rok. Odstávka způsobila ztrátu  

pohybující se částce 70 000 Kč [19]. 

- Příklad 2 – horizontální vyvrtávačky využívají konstrukční prvky pro pojezdy a to 

hydrostatiku, či mazání určitých uzlů pomocí kapilár. Zanedbáním údržbářské 

kontroly hydrostatického okruhu, se způsobila časově náročná oprava. Ta spočívala 

z kompletního vyčištění celého okruhu a přídavných segmentů, způsobila ztrátu 

výrobní režie, výměnu oleje v celém okruhu. Celkové náklady na opravu se 

pohybovaly okolo 100 000 Kč. Za zmínku uvedu, že pomocí rozboru oleje, který i s 

vyhodnocením trvá 1 směnu, a náklad stojí maximálně 1 000 Kč, se této poruše dalo 

dle periodicity a nastavení odpovídající údržby zabránit [19]. 
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4 NÁVRH METODIKY ZAVEDENÍ TECHNICKÉ 

DIAGNOSTIKY DO VÝROBNÍHO PODNIKU 

Cílem tohoto odstavce Diplomové práce je návrh metodiky zavedení technické 

diagnostiky do výrobního provozu. Čtenáře chci seznámit s moderními progresivními trendy, 

které se v dnešní době zavádějí za účelem zvýšení provozuschopnosti stroje s co nejmenšími 

náklady na jeho provoz během etapy životního cyklu. Doporučím návrh vhodného rozdělení 

majetku podle jeho kritičnosti, moderních trendů vycházejících z odborných technických 

publikací. V druhém případě z mé dlouhodobé úvahy, u které vycházím z provozních 

podmínek a potřeb daných výrobou ve společnosti, ve které pracuji.  

 

4.1 Asset management, Paretova analýza, Benchmarking údržby 

Asset management [13,14] = management majetku. Tento pojem určuje 

k integrovanému majetku managementu údržby, kde zahrnujeme všechny činnosti 

managementu jako jsou cíle, strategie, investiční politika, samotné způsoby využívání 

majetku, plánování, odpovědnosti, řízení a kontrola údržby. Je podstatné neustálé hledat cesty 

k zlepšování metod řízení údržby po stránce ekonomické, stránce bezpečnosti práce a 

environmentálních hledisek. V Asset managementu jde o integraci mezi požadavky fyzického 

majetku, jeho možnostmi a strategií jeho údržby. Management majetku a jeho údržby má 

zabezpečit jeho způsobilost, kapacitu, pružnost a efektivnost fyzického majetku a zisk jeho 

vlastníkům. Nově se také začíná používat pojem Asset Integrity management (management 

integrit majetku). Tato oblast se zabývá pořizováním, provozováním a udržováním majetku 

v jeho celistvé podobě tzn. efektivně pořízený v rámci potřeby výroby, využívání a 

provozování dle průvodních a provozních či jiných technických dokumentací, s kvalitně 

zajištěnou údržbou a servisem při snaze vynakládat minimální náklady během životního 

cyklu. Věnujte nyní pozornost následující bodům, které jsou v řízení majetku pomocí Asset 

managementu cílovou páskou. Na startovní čáře chceme umět a predikovat do systému: 

- Provádění správné údržby, provádět modernizace a investovat – vše optimálně a 

vyváženě v rámci výrobní potřeby. Tento majetek udržovat v provozuschopném, 

způsobilém stavu na úrovni maximální efektivity a pohotovosti. 

- Pomocí informačních systému řešit operativní odstranění poruch, předcházet 

vzniku poruch a poruchovým stavům. 
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- Věnovat pozornost BOZP, environmentální politice, zajišťovat vyžadovaný chod 

strojového parku během zakázkové náplně.  

Čemu tedy věnovat pozornost při řízení majetku. Začněme u základních deseti otázek, 

které mají charakter vyváženého auditu.  

a. Provedeme si charakteristiku podnikatelských činností a výrobních 

strojů, zařízení v podniku. 

b. Objektivně provedeme audit stávajícího systému údržby a servisu 

c. Necháme si předložit organizovanost a řízení personálu  

d. Administrativa a dokumentace managementu údržby. Zjištění 

stávajícího stavu. 

e. V jaké formě se provádí Inspekční, preventivní a revizní prohlídky. 

f. Plánování. Rozvrhy pracovních příkazů, harmonogramy. 

g. Podíváme se na realizace údržbářských plánů. 

h. Provádí se měření účinnosti a efektivity údržby. 

i. Spokojenost uživatele, nebo při outsourcingu objednatele. 

j. Pohled na stávající počítačovou podporu. 

 

Roztřídění majetku podle jeho kritičnosti -  Paretova analýza [13,14]. Základem této 

disciplíny je rozdělení strojů a zařízení dle jeho kritičnosti. Dle ČSN EN 13306 Terminologie 

údržby, je provozu neschopnost stroje stav, jehož výpadek během výroby má významný vliv 

na termín předání díla, rentabilitu zakázky. V odborné literatuře se doporučuje vycházet 

z multikriteriálního přístupu pomocí hodnotící matice. Vyhodnocujeme sledované objekty, 

které poté rozdělíme do tří skupin. Doporučuje se nejvyšší kritičnost uvádět v položce A, 

střední kritičnost bodem B, a malou kritičnost bodem C. Samozřejmě toto doporučení není 

podmínkou můžeme vycházet z místních slangů. V podniku ve kterém pracuji, je zaužívaná 

terminologie úžinový stroj (nabízí se kategorie A, B), stroje pro podporu výroby (kategorie 

C). Logicky potom věnujeme míru pozornosti skupině strojů a zařízení skupiny A, nejméně 

pak skupině C. Paretův zákon svým pojmem říká, že ovládáme – li správně 20 % položek 

majetku, ovládáme 80 % výsledku. V následující  tabulce číslo 3., nastíním doporučované 

matice kritičnosti, jejich kategorizaci. Kritičnost majetku (strojů a zařízení) udává součet 

ročních nákladů na zmetkovitost ve výrobě Nnesh, na preventivní (inspekční) údržbu Npp., 

ročně vynaložených nákladů na poruchovou údržbu Nop., a ročních odpisů Nodpis, tzn. 

kvantitativní základní vzorec můžeme uvést takto, Nkrit. = Nnesh. + Npp. +  Nodpis +  Nop. 
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Náklady vynaložené k odstranění poruchy uvedu ve dvou případech. První Nop = P * (Nstřed 

+ Nenv. + Nbozp + Sdz), je doporučený výpočetní normativ. V druhém případě vycházím 

pohledu spojení nákladů za opravu poruchy, tj. náklad za materiál, náklad odpovídající době 

provedení opravy (např. dle sazebníku a profese údržbáře, či technika) součtu nákladů za 

prostoj stroje v hodinách – vycházím z režijní stanovené sazby, součtu možných ztrát 

vycházející z rentability zakázky.                                                           

Tabulka č. 3 – Vypočtené hodnoty matic kritičnosti 

 

Stroj / Zařízení 1 2 3 

Parametr prostoje stroje                        [Ø poruch za měsíc] 6,5 2,7 1,2 

Střední doba do zprovoznění  Sdz.                                [ h ] - - - 

Hodinová sazba stroje (výpadek ve výrobě)  P         [Kč/h] 1105 2106 585 

Střední náklad opravy poruchy  N střed.                       [Kč] - - - 

Střední environmentální náklad jedné poruchy Nenv.   [Kč] - - - 

Střední náklady spojené s BOZP na poruchu Nbozp    [Kč] - - - 

Roční náklad na neshodu výrobku Nnesh.               [Kč/rok] 27 000 2 350 0 

Roční náklady na preventivní (inspekční) údržbu Npp. 

 [Kč/rok] 

54 000 15 500 23 000 

Roční náklady na poruchovou údržbu Nop.               [Kč/rok] 843 215 528 726 382 652 

Roční odpisy  Nodpis                                                         [Kč/rok] 189 500 252 000 120 000 

Kritičnost Roční náklady celkem Nkrit.                 [Kč/rok] - - - 

Směnnost stroje/zařízení 7,5 7,5 7,5 

Podíl zařízení na rentabilitě zakázky (za 1 hodinu/v Kč) - - - 

 

Dle mého názoru a dlouhodobé úvahy nad stanovením kritičnosti zařízení je výše 

uvedená tabulka základním vstupním mechanismem. Další kritéria vyplývají z pohledu 

provozu, z požadavků dané reálnou zakázkovou náplní, potřeb technického, výrobního a 

finančního úseku podniku. V podmínkách provozu kde pracuji, se snažím klást důraz také na 

směnnost zařízení, který vyplívá z reálných zakázek, a také podílu zařízení na kvalitě výroby, 

rentabilitě zakázky. Tyto dva ukazatele jsou dle mého názoru také přímo odvislé na stanovení 

kritičnosti zařízení. Variabilita stanovení zařízení v průběhu výroby je odkaz na více 

zakázkovou náplň, a je nutné již v útvaru přípravy výroby jí věnovat maximální pozornost.  
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Níže uvedu výpočetní normativ, kterým můžeme nazvat jako efektivní časový fond stroje, 

či zařízení. Tabulka č. 4., ukazuje jednoduchým výpočtem efektivní časový fond stroje. Tento 

výpočtový normativ má svůj význam v přípravě plánu výroby, resp. kapacitního plánu 

vybraného stroje, strojů. V druhém případě nám výpočet dle výpočtu odkryje ukazatel 

výkonnosti údržby.  

Tabulka č. 4. – přepočet časových fondů [8] 

hodnocené období r.2013 C Z h s Kz z Fn Fk

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

součet období 

časový fond stroje 

Tabulka pro přepočet "ukazatele výkonnosti údržby" vztažené vůči časovému fondu stroje r.2013

 

Z - plánované prostoje (čištění stroje na konci týdne, diagnostika + prevence, preventivní prohlídky, údržba a opravy, povinné školení bez práce atd (h/rok)

h - počet hodin za směnu (h)

s - počet směn

Kz - koeficient plánovaných prostojů

z - plánované prostoje vyjádřené v %

Fn - počet pracovních dnů v roce, resp. od kalendářního časového fondu odečíst počet sobot, nedělí a svátků.

A - počet sobot a nedělí v roce (dnů/rok)

Efektivní časový fond stroje (zařízení) Fse

C - počet dnů celopodnikové dovolené (dny/rok)

B - placené svátky v roce (dnů/rok)

Rok 2013 má 252 pracovních dnů ( * placený svátek 9 dnů)                                                                                                                                                                                                                                                 

délka pracovní doby 37,5 h/týden …7,5 h/den

Fk - celkový počet dnů v roce 

Fn - Fk - A - B = 365 - A - B (dnů/rok)

Fse = (Fn - C).h.s-Z = (Fn - C).h.s.Kz = (Fn - C).h.s.(1 - z/100)     (h/rok)

 

Pro výpočet plánovaných prostojů, lze použít vzorec č. 1. Následně se plánovaný prostoj 

stroje dá vyjádřit tak pomocí procentuelního ukazatele, viz vzorec č. 2.  

Kz = [1 – z/100] [1] 

 

z = 
shCFn

z

.).(

100.


  [%] [2] 
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4.1.1 Normy výrobních kapacit  

 

Koeficient kapacity, viz vzorec č. 3, určuje maximální množství výkonů, které může 

kapacitní jednotka za daných podmínek v daném časovém období podat. Může být vyjádřena 

v jednotkách časových, hmotných nebo i peněžních podle toho, jakým způsobem jsou 

vyjádřeny příslušné úkoly plánu. 

Kq = F sej . V j = 
Pj

Fsej
 [3] 

 

Kq  – kapacita jednice j-tého výrobního zařízení, 

F sej – efektivní časový fond j-tého výrobního zařízení, 

V j – výrobnost (výkonnost) j-tého zařízení, 

P j – pracnost na výrobu jednice výkonu (výrobku) v Nmin. nebo Nh. 

 

Výrobnost (výkonnost) – maximální množství výrobků, které vyprodukuje určité zařízení za 

jednotku času. 

 

Pracnost – čas potřebný na výrobu jednice výkonu na určitém výrobním zařízení (určitým 

pracovníkem nebo na dané ploše). Bývá uváděna v normohodinách (Nmin) nebo 

normohodinách (Nh). Jedná se o souhrnné výkonové normy. 

 

Časové fondy 

 

Fond výrobního času udává čas, který může dané zařízení (pracovníci) odpracovat v určitém 

časovém období, zpravidla za rok (pro operativní řízení i za kratší úseky). 

 

Kalendářní časový fond (Fk) – celkový počet dnů v roce. 

Nominální časový fond (Fn), uvedený vzorcem č.4. , výpočtem uvedeme  počet pracovních 

dnů v roce, resp. od kalendářního časového fondu odečteme počet sobot, nedělí a svátků. 

 

Fn = Fk – A – B = 365 – A – B [dnů/rok] [4] 

 

A – počet sobot a nedělí v roce [dnů/rok] 

                                           B – placené svátky v roce [dnů/rok] 

 

Efektivní (využitelný) časový fond (F de, F se) – nominální časový fond očištěný o doby, 

kdy pracovník (zařízení) nepracuje z důvodu pracovní neschopnosti, dovolené, překážek 

v práci u pracovníka, údržby, revize, oprav u zařízení apod. 

 

Protože se časové fondy vyjadřují zpravidla v hodinách, je nutné časové fondy vyjádřené ve 

dnech příslušně upravit počtem smluvně přijatých hodin za směnu. Pro výpočet celkové 

kapacity pracoviště (Fpe) je nutné výpočty doplnit a upravit o další relevantní faktory – počty 

vzájemně zastupitelných pracovišť. Efektivní časový fond vždy závisí na pracovní době a 

pracovním režimu dané organizace.  

 

Pro doplnění zde uvádím pojmy spojené s pracovní dobou (PD) dle zákoníku práce (ZP).  
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Rovnoměrně rozvržená PD (§84, ZP) – pracovní doba bez práce je ve všech kalendářních 

dnech stejně dlouhá. Základní rozvržení pracovní doby v hodinách za týden dle zákoníku 

práce uvádím v tabulce č. 5. 

 

Nerovnoměrně rozvržená PD (§85, ZP) – pracovní doba není rovnoměrně rozložena mezi 

jednotlivé týdny, ale podmínkou je, že v rámci stanoveného období se délka vyrovná. 

 

Nepřetržitý pracovní režim – je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve 

směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v nepřetržitém provozu zaměstnavatele; 

nepřetržitý provoz je takový provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po sedm 

dnů v týdnu. Obvyklým pracovním dnem může být kterýkoli den v týdnu a dny nepřetržitého 

odpočinku zaměstnance v týdnu mohou připadnout i na jiné dny, než je sobota a neděle. 

 

Přetržitý pracovní režim – jestliže nejsou splněny obě podmínky viz. nepřetržitý pracovní 

režim. Pracovní doba (§83a, ZP) je nejvýše 40 hodin týdně. 

 

Tabulka č. 5 – Rozvrh délky pracovní doby za kalendářní pracovní týden [15] 

 

Zaměstnanci Délka pracovní 

doby (h/týden) 

pracující v podzemí při těžbě uhlí, rud a 

nerudných surovin, v důlní výstavbě a na 

báňských pracovištích geologického 

průzkumu 

37,5 

s třísměnným a nepřetržitým pracovním 

režimem 
37,5 

s dvousměnným pracovním režimem 38,75 

mladší 16 let 

(mladší doba v jednotlivých dnech nesmí 

přesáhnout šest hodin)  

 

30 

 

 

Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech 

a 150 hodin v kalendářním roce (§96, ZP).  

 

 

 

V tabulce č. 6 režijních sazeb uvádím rozdělení položek. Tyto ekonomické ukazatele jsou 

nedílnou součástí normativních výpočtů výroby:   

 Přímé mzdy – přímý jednicový náklad se skládá z ceny vstupního materiálu. 

(polotovary, normalizované díly). Mzdy zaměstnanců a náklady za energie.   

 Odvody z mezd – vychází z daně příjmu fyzických osob + pojištění zaměstnance. 

 Výrobní režie – je % shrnutí základních výrobních nákladů (celkový náklad nadstavby 

výroby, tj. správa). 

 Celková sazba – součet třech výše uvedených. 
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Tabulka č. 6 – Režijní sazby pracoviště [22] 

 

 

Režijní 

sazba 

Název pracoviště Přímé 

mzdy 

Odvody 

z mezd 

Výrobní 

režie 

Celková 

sazba  

Položka č.1 Velké obráběcí stroje ŠKODA W 

200 HC ŠKODA W 200 HBNC 

150 50 905 1105 

Položka č.2 Zakružovací stroje SHIESS 

FRORIEP 

153 53 1900 2106 

Položka č.3 Střední a malé obráběcí stroje 135 40 410 585 

Položka č.4 Karusel SKD 50  148 45 880 1073 

 

 

 

Efektivní časový fond stroje pracovníka (Fde), viz vzorec č. 5 a 6. 

 

Fde = Fk – A – B – C – D = Fn – C – D [dny/rok] [5] 

 

A – počet sobot a nedělí v roce [dny/rok] 

B – placené svátky v roce [dny/rok] 

C – průměrný počet dnů placené dovolené [dny/rok] 

D – průměrný počet dnů pracovní neschopnosti a překážek v práci [dny/rok] 

Fk – kalendářní časový fond [dny/rok] 

Fn – nominální časový fond [dny/rok] 

 

Fde = (Fk – A – B – C – D) . h = (Fn – C – D) . h [dny/rok] [6] 

 

 

h – počet hodina za směnu [h] 

 

 

Efektivní časový fond stroje (zařízení) (Fse), viz vzore č. 7. 

 

Fse = (Fn – C) . H . s – Z = (Fn – C) . h . [1 – z/100] [7] 

 

C – počet dnů celopodnikové dovolené [dny/rok] 

Z – plánované prostoje (čištění stroje na konci týdne, diagnostika + prevence, preventivní 

prohlídky, údržba a opravy, povinné školení bez práce atd.) [h/rok] 

h – počet hodin za směnu  

s – počet směn 

kz – koeficient plánovaných prostojů, viz vzorec č. 8. 

z – plánované prostoje vyjádřené v %, viz vzorec č. 9. 

 

kz = [1 – z/100] [8] 

 

z = 
shCFn

z

.).(

100.


  [%] [9] 
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Efektivní časový fond pracoviště (využitelná kapacita pracoviště - Fpe), viz vzorec č. 10. 

 

Fpe = (Fn – C) . h . s . g – Z = (Fn – C) .h . s g . kz = (Fn – C) . h . s . [1 – z/100]  [h/rok] [10] 

 

Racionalizace práce  

 

Racionalizaci můžeme chápat jako soustavné, promyšlené, a cílevědomé využívání všech 

poznatků vědy, techniky i praxe ke zvýšení efektivnosti (účinnosti), hospodárnosti a kultury 

práce. Racionalizace práce, jako jeden z oborů racionalizace, zahrnuje zdokonalování činností 

metodami zajišťujícími efektivnější výsledky práce. Základní obecný popis je uveden 

v tabulce č. 7. [převzato, rukopis 8] 

 

 

Tabulka č. 7 -  Metody racionalizace práce 

 

Metody racionalizace práce 

Obecně 

Dle empirického  Teoretického a Tvůrčího myšlení 

- pozorování 

- srovnávání 

- měření 

- experiment  

- dotazovací metoda  

- dotazník 

- abstrakce 

- konkretizace 

- analýza a syntéza 

- indukce a dedukce 

- prostředky poznání 

- modelování 

- systémový přístup 

- idealizace 

- formalizace 

- historická a logická metoda 

- reflexní 

     -  brainstorming 

 - alternativních dotazů 

- porovnávání funkcí 

- porovnávání podobnosti 

- agregace 

- kinetického obrácení 

- agregace a desagregace 

- logické modely 

Pomocí obecného rozvržení provádíme: 

- časové studie  

- pohybové studie 

- grafické metody 

- matematické metody a programování 

- statistické metody – výběrová metody, korelační a regresní analýza 

- ostatní 
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4.1.2 Benchmarking údržby  

- Současná úroveň údržby výrobních zařízení a jiného hmotného majetku, její 

posouzení a ohodnocení je další velmi důležitá informace pro tvorbu strategie údržby. 

Základem pro získávání této informace je provedení auditu - benchmarkingu 

údržby. Kritéria auditu jakosti managementu údržby bývají nejčastěji kvalitativní a 

jsou představována požadavky na správnou strukturu organizace a řízení všech 

procesů údržby. Postupně lze vytvářet i kritéria kvantitativní, vyjadřována 

konkrétními hodnotami měřitelných veličin, jako jsou pracnosti a průběžné doby 

údržbářských zásahů, podíl preventivní údržby, podíl externí údržby, všechny 

finanční indikátory údržby. Základní nástroj, podle kterého získáme kvantitativní 

informace je benchmarking. Tato metoda vyhodnocuje efektivitu jednotlivých útvarů 

údržby v plánování, ve využívání údržbářských kapacit, v nákladovosti, v produktivitě 

práce, a to na základě tzv. benchmarkových údajů (stanovuje maximální a minimální 

hranice srovnání). Obecný postup je pak ohodnocení v dané stupnici (A – excelentní 

efektivita, B – velmi dobrá, B + - lepší průměr, C – průměrné, D podprůměrné, E – 

nízká), či jinou formou, např. procenty [12,13,14].  

-  

Benchmarking je zaměřen na orientační porovnávání a využívá se pro porovnání procesu 

a výrobku s procesy s výrobky uznanými jako nejlepší za účelem zjištění příležitostí pro 

zlepšování jakosti. Umožňuje nalezení cílů úkolů a zjišťování priorit při přípravě plánů, které 

povedou ke konkurenčním výhodám na trhu. Obecný postup benchmarkingu, lze stručně 

formulovat takto:  

 Stanoví se položky (indikátory) pro orientační porovnávání:  

- Položky mají být klíčovými znaky procesů a jejich výstupů. 

- Orientační porovnávání výstupů z procesu má přímo souviset s potřebami 

zákazníka. 

 Stanoví se, kým se bude provádět orientační porovnávání. (podobný výrobní 

podnik). 

 Údaje o výkonnosti procesu a potřebách zákazníka se mohou získat takovými 

prostředky, jakými jsou:  

- Přímý zdroj informací, průzkumy, rozhovory. 

- Osobní a odborné kontakty a technické časopisy  
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 Organizují a analyzují se údaje, přičemž analýza je zaměřena na stanovení cílů 

podle nejlepší praxe pro všechny související položky  

 Uskuteční se orientační porovnání a zjistí se příležitosti ke zlepšování jakosti 

založené na potřebách zákazníka a výkonech konkurenta a nekonkurenta. 

Ve zkratce si představme benchmarkingový cyklus: 

- Výběr oblastí, agend, služeb pro benchmarkingové porovnání. 

- Vypracování profilů služeb. Návrh definic pro data a ukazatele. 

- Provedení sběru a zpracování dat. 

- Analýza dat. Identifikace silných a slabých míst. 

- Definování nejlepších praktických postupů. 

- Navržení strategie, nastavení akčních lánů, metodické řízení těchto procesů. 

- Opakovaná analýza, vyhodnocení, práce s daty.  

Tyto obecné zásady benchmarkingu plně platí i pro všechny procesy údržby hmotného 

majetku a lze s nimi pracovat i v oblasti managementu údržby. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o nejhlavnější část kompaktního auditu, tak i Evropská federace národních společnosti pro 

údržbu (EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies), která sdružuje 

většinu zemí v Evropě, vybrala základní benchmarkingové ukazatele, kterými lze provést 

základní audit v údržbářské oblasti. Vzorci pod číslem 11 až 23 určujeme kompaktní oblasti 

auditu. 

A01 – Finanční náročnost udržování majetku 

Celkové náklady na údržbu 

A01 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [11] 

Reprodukční hodnota hmotného i nehmotného majetku 

 

A02 – Relativní velikost zásob náhradních dílů a materiálu 

Hodnota zásob náhradních dílů a materiálu pro údržbu 

A02 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [12] 

Reprodukční hodnota hmotného i nehmotného majetku 

 

 

 

 

A03 – Relativní náklady externí údržby 
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Náklady na externí údržbu 

A03 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [13] 

Celkové náklady na údržbu 

 

A04 – Relativní náklady preventivní údržby 

Náklady na preventivní údržbu 

A04 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [14] 

Celkové náklady na údržbu 

 

A05 – Relativní pracnost preventivní údržby 

Pracnost preventivní údržby 

A05 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [15] 

Celkový časový fond údržbářů 

 

 

A06 – Relativní intenzita toku peněz do údržby 

Celkové náklady na údržby 

A06 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [16] 

Obrat organizace 

 

A07 – Relativní intenzita školení pracovníků údržby 

 

Celkový počet člověkohodin školení 

A07 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [17] 

Celkový časový fond údržbářů 

 

 

A08 – Relativní pracnost okamžité údržby po poruše 

Pracnost okamžité údržby po poruše 

A08 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [18] 

Celkový časový fond údržbářů 
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A09 – Úroveň přípravy a plánování údržby 

Plánovaná pracnost údržby 

A09 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [19] 

Celkový časový fond údržbářů 

 

 

A10 – Relativní roční nominální časový fond výrobního zařízení 

Roční nominální časový fond 

A10 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [20] 

Roční kalendářní časový fond 

 

A11 – Využití výrobního zařízení 

Skutečná doba provozu 

A11 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [21] 

Roční kalendářní časový fond 

 

A12 – Střední doba mezi poruchami 

Skutečná doba provozu 

A12 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [22] 

Počet zásahů okamžité údržby po poruše 

 

A13 – Průměrná rychlost odstraňování poruch 

Průměrná doba okamžité údržby po poruše 

A13 = ------------------------------------------------------------------ x 100 [23] 

Počet zásahů okamžité údržby po poruše 

 

 

Tyto ukazatele nás nutí k otázkám, „Zda mám dostatek relevantních údajů pro jednotlivé 

ukazatele“, „Bude s kým tyto ukazatele srovnávat v mém oboru „ a „Poskytnou nám ke 

srovnání pravdivé údaje, neboť s tím mi vždy cosi prozradí“. Tyto a další otázky vedly ke 

zpracování evropské normy ČSN EN 15 341 „Údržba – klíčové ukazatele výkonnosti“  

(KPI – Key Performance Indicator) [11].  
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Nová norma ponechává na nás, na uživatelích, které ukazatele budeme používat, což může 

komplikovat možnosti srovnání, tzn. pokud nebudou používat stejné ukazatele. Již zmíněné tři 

skupiny jsou následující: 

 Ekonomické ukazatele ( čas/peníze, peníze /peníze). 

 Technické ukazatele ( čas/čas, počet/čas, čas/počet).  

 Organizační ukazatel  ( např. osoby/osoby atd.).  

 

Posláním ukazatelů je podpora řízení k dosažení excelence údržby, k využití výrobních 

zařízení konkurenceschopným způsobem. Většina ukazatelů je použitelná v řadě 

průmyslových odvětví. Výše uvedené vede k tomu, že se benchmarkové ukazatele stanovují z 

údajů, které byly a jsou stále sledovány a většinou se jedná o poměr výrobní výkonnost / 

náklady na údržbu nebo poměr celkových nákladů na údržbu / celkové tržby. Další ukazatele 

mohou být např. mzdové náklady na údržbu / celkové tržby, počet výkonných údržbářů / 

technickým pracovníkům údržby atd. Je nespornou pravdou, že každý používá takové, které 

jsou dostupné a používají se z důvodů možného srovnání v daném oboru [12,13,14].  

 

4.2 Nastavení měření, organizace a řízení - metodika, periodicita 

V kapitole č. 3 této Diplomové práce, jsem Vás seznámil se základními informacemi 

týkající se technické disciplíny, pojmu – Technická diagnostika. Věřím, že Vám kapitola 

vnesla důležité základní informace, resp. pozitivní úvahu k zavedení tohoto podpůrného 

technického pilíře do provozu. Přejděme tedy k metodice.  

Metodické řízení, dle mého názoru dlouhodobého projektu je aktiv, který nesmíme 

podcenit. V předchozí podkapitole, jsem Vám popsal pojem Asset management, Paretovu 

analýzu, audit - Benchmarking údržby. Věřím, že výběr zařízení máte tužkou na papíře sepsán 

a očekáváte další vhodná doporučení k nastavení měření, organizaci a řízení.  

 

 Nastavení měření: 

- Máme tedy proveden výběr strojů pro měření. Předchozí kapitola nám 

obecně představila oblasti diagnostiky, tudíž výběr metod na vytipované 

stroje ponechám na Vás. Z vlastní zkušenosti doporučuji postup mnou 

zpracovaný. 
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- obráběcí stroje – doporučuji provádět CNC diagnostiku dle obecného popisu 

této diplomové práce, rozbor mazacích prostředků, měření teplotních 

obrazců zejména na hlavním rozvaděči stroje. Vibrodiagnostiku provádět 

na uzlech, které mají významný vliv na dynamiku a statiku točivých 

momentů. Provádět měření vibrací rotujících zařízení úzce související se 

stavem ložisek vřetena a převodovek, nesouosostí spojky, trhlinami 

v důležitých komponentech, nevyvážeností. Tyto uzly patří k základním 

metodám této diagnostiky. 

- Pomocí časových normativů, se kterými jsem Vás seznámil v předchozí 

podkapitole, zpracujeme časové harmonogramy provádění prohlídek. 

Z vlastní zkušenosti doporučuji vytvoření časových harmonogramů 

formou počítačové techniky, kdy pak můžeme měnit data dle potřeb. Tento 

dokument můžeme vydat jako podpůrný doklad. 

 

 Organizace a řízení procesu: 

- Východiskem pro sestavení ročního plánu na všech úrovních řízení jsou 

ekonomické cíle společnosti. Pro podmínky provozu byl vypracován 

interní pokyn určující postupy provádění hloubkových inspekčních 

prohlídek, postup hlášení, přejímky provedených měření, finanční 

controlling. 

- Příprava plánovacích prací:                                                                 

Vycházíme z vyhodnocení plánů předchozích, aktualizací sezamu strojů 

určených pro hloubková měření, struktury zakázkové náplně.  

Definujeme základní strategie v oblasti oprav na následující období – 

technická zadání k opravě. 

- Dále pro sestavení návrhu ročního plánu technické diagnostiky navrhuji tyto 

vstupní informace:  

a. Požadavky zákazníka, požadavky výrobních útvarů PJ. 

b. Protokoly a nálezy z inspekčních a revizních prohlídek. 

c. Připomínky a požadavky obsluhy strojů (zařízení). 

d. Legislativní požadavky. 

e. Požadavky a doporučení výrobce zařízení. 



  

 65 

f. Rozbory spotřeb energií na dané nárokové akce, snižování 

energetických nákladů. 

g. Rozbory čerpání fondu oprav za minulá období. 

h. Technická dokumentace pro výrobu. 

 

- Dílčí  plán, na úrovni jednotlivých PJ v členění:    

a. Specifikace stroje a rozdělení na jednotlivá inventární čísla. 

b. Časový plán v členění podle druhu.  

c. Časový plán oprav v členění podle dodavatelů.                                                                                           

d. Předpokládaná délka provedení prohlídky ve dnech. 

e. Plánované náklady celkem (vycházíme např. ze sazeb profesí). 

f. Jméno zpracovatele. 

g. Datum zpracování. 

                        

- Projednání návrhu ročního plánu: 

Návrhy ročních plánů v definované struktuře jsou projednávány vzestupně 

od úrovně PJ, komplexní návrh předkládá ke schválení představenstvu 

akciové společnosti Technický ředitel.  

 

a) Projednání na úrovni s technikem pro inspekce. 

    zodp.: technický zástupce PJ 

 

                               b) Projednání na úrovni Technický ředitel.  

                                   zodp.: technik pro inspekce  

 

Technik pro inspekce předkládá Technickému řediteli řádně nárokovaný 

plán se všemi patřičnými dokumenty a technickými zprávami, parafovanou 

však ředitelem PJ, nebo jeho oprávněným zástupcem. Vše také stvrzuje 

svou parafou. Předkládají techničtí zástupci PJ. 

 

                               c) Projednání na úrovni představenstva společnosti.                                                                                                     

                                   zodp.:  Technický ředitel  
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- Schválení ročního plánu hloubkových inspekčních prohlídek: 

Roční plán schvaluje po projednání představenstvo akciové společnosti. 

Cílové limitní hodnoty nákladů na inspekce pro daný rok a prokazatelnost 

zvýšení produktivity jednotlivých nárokovaných položek na úrovni 

jednotlivých PJ, včetně zásad jeho operativního controllingu stanoví svým 

interním opatřením Technický ředitel. 

zodp.:  Technický ředitel.  

 

- Aktualizace ročního plánu hloubkových inspekčních prohlídek: 

Zásady sledování a analyzování skutečného vývoje v realizaci plánu,  

včetně postupu při zajišťování příčin a řešení odchylek od stanovených 

cílů stanoví svým opatřením Technický ředitel. 

                              zodp.: technik pro inspekce, technický zástupce PJ. 

 

 

- Související dokumentace pro řízení procesu: 

Technické zprávy, technické instrukce, projekty a technická dokumentace, 

protokoly u inspekčních a revizních prohlídek. 

 

 Periodicita měření: 

- doporučená periodicita prohlídek vyplívá zejména z průvodních a 

provozních dokumentací výrobce zařízení. Jako provozovatelé však 

musíme mít na zřetel zatížení stroje. Standardně však periodicita měření 

bývá každých 6 až 12 měsíců. Pro zjištění stavu strojů uvedených nově do 

provozu, či po opravě se interval měření doporučuje 2 x za o 6 měsíců, 

následně intervalem 1 x za 6 měsíců, poté každých 12 měsíců popř. dle 

skutečného stavu či potřeb daných jakostí výroby. 

 

Doporučená nastavení pro řízení procesu technické diagnostiky jsou odvislé od řídících 

procesů společnosti. Strukturní linie vychází z podnikových směrnic pro řízení jakosti [22]. 
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4.3 Záznam o provedené kontrole, protokol měření 

Tabulkou č. 7, je navrženo jednoduchým způsobem provedení kontroly k činnostem 

spadající do oblasti tribotechniky podniku. Tento záznam můžeme doplnit o fotodokumentaci 

námi kontrolovaného objektu. Záznamy archivujeme tiskopisy, elektronicky. Je však důležité 

pro budoucí řešení mít stanoven jasný cíl a nebát se provést razantní opatření, kterým stávající 

systém obrátím tzv. naruby.  

Tabulka č. 7 – Kontrolní karta mazacího plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název     

Datum   

Činnosti 

Důkaz 

 

Provedení diagnostického měření. 

Číslo mazacího plánu   

Datum kontroly nebo výměny   

Mazivo                                                                

Typ                                                                           

Produkt 

  

Množství oleje                                                        

A = obnovené                                                            

B = doplněné 

 

Kontrola oleje provedena:                                 

Datum                                                                               

Jméno                                                                      

Oddělení 

  

Výsledek kontroly oleje                               

(kontrola stavu oleje/analýza) 

  

Výměna oleje byla provedena:           

Datum                                                                                                                                                                                                                                              

Jméno                                                                                                                                                                                             

Oddělení 
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5 REALIZACE DIAGNOSTICKÝCH METOD V PÉČI  

O ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY  

 

Předchozí kapitoly Vás seznámily s procesy, které umožňují racionalizaci údržbářské 

práce pomocí diagnosticko – analytických metod. Parametry provozní spolehlivosti jsou 

proměnlivé a identifikovat jejich změny si vyžaduje koncepční dlouhodobě orientovanou 

soustavu výkonů. Postupné uplatnění takového opatření je nutno chápat nikoli jako akci, ale 

jako proces. Proces náročný časově, metodicky, odborně i finančně. Vyžaduje také velmi 

vysoké odborné znalosti, resp. je předmětem specializovaných opravárenských profesí. 

 

5.1 Obecné zásady racionalizace práce, metodické postupy  

Racionalizace každé činnosti sleduje logicky, utříděný a vzájemně navazující postup 

prací, to znamená, že vytváříme věcné a metodické postupy. V obecné rovině platí, že při 

racionalizaci jakékoli činnosti, tedy i péče o základní výrobní prostředky musíme postupovat 

od celkového řešení k řešením dílčích problém. Vytvořit nejdříve ideální představu řešení a tu 

potom zpracovat do reálné podoby. Dodržovat zvolené pracovní postupy, pokud nejsou 

nalezeny postupy prokazatelně lepší. Pracovat progresivními metodami a maximálně 

zkracovat časový rozvrh realizace. Věcným postupem prací aplikujeme modely prací do 

několika hlavních oblastí: 

 Řešíme otázky základních prostředků samých, jejich věkové a typové struktury, 

technického stavu i objemu. 

 Provádíme rozbor vlivu výrobních podmínek, extenzivního a intenzivního 

využívání základních prostředků, využívání základních prostředků, jejich 

technologické zatěžování. 

 Sledujeme vliv úrovně organizačního zajištění péče o základní prostředky, metod 

jejího řešení a hodnocení, úrovně evidence a informační soustavy.  

 Provádíme rozbor materiálového zajištění péče o základní prostředky, skladového 

hospodářství a nákupu. 

 Analyzujme průzkum možností získat pracovní síly v potřebném množství i 

struktuře, úroveň pracovního prostředí a prostorových dispozic. 
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Jak uvedu později, věcnému postupu prací a struktuře odpovídá vytvoření 

racionalizačnímu týmu. Ted skupině odborníků, kteří se modelem zabývají. Metodický postup 

prací rozčleňuje komplex činností při racionalizaci péče o základní prostředky do sedmi 

navazujících pracovních fází, vit. Tabulka č. 8 : 

 Formulace úkolu – vyjasníme si záměr, rozsah a cíle projektu. Stanovíme si 

omezující podmínky. Navrhneme harmonogram prací. 

 Shromáždění a vytřídění podkladů – stanovíme si zásady pro sběr podkladů, 

výběr ukazatelů a řídíme se stanovenými cíly. 

 Analyzujeme získané podklady – máme zevrubnou analýzu získaných podkladů, 

přehlednou závěrečnou zprávu, zpřesněné koncepce a harmonogramy úkolů 

stanovených v rysech první fáze. 

 Vypracujeme komplexní návrh řešení – jedná se o rozpracování třetí fáze prací 

do podoby ideového projektu. Formulujeme požadavky na prováděcí projekt, 

zpřesňujeme rozpočty a zdroje financování. Vypracujeme varianty řešení a výběr 

nejvhodnějších z nich. 

 Vypracujeme prováděcí dokumentaci – jedná se o zpracování prováděcího 

projektu v podrobnosti potřebné pro realizaci. Rozpracujeme vybrané varianty, 

podrobné harmonogramy zavedení realizace 

 Provádíme realizaci – příprava pracovních sil, vyškolení a proškolení je 

podmínkou, zácvik a instruktáž. Postupně zavádíme koncepční úpravy, zavádíme 

opatření. Realizujeme ve vybrané části podniku tzv. zkušební provoz. 

 Pozorujeme chod realizace, zhodnocujeme výsledky – vycházíme 

z harmonogramu na stanovené období, dozorujeme nad chodem realizace, 

provádíme operativní odstraňování vzniklých nedostatků, které se zpravidla 

objevují.  
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Tabulka č. 8  - Protokol úvodní studie k stanovení metodického postupu 

 

Úvodní studie metodického postupu 

Formulace úkolů (rozbor stavu) a cíl řešení  

Návrh koncepce řízení  

Základní technickoekonomické parametry 

řešení 

 

Prováděcí projekt 

Metodické řízení péče   

Diferenciace a rozpočet  

Organizační zabezpečení  

Informační systém a evidence dokladů  

Technické a provozní zajištění  

Časový harmonogram a postup prací  

Ekonomické zhodnocení projektu  

 

 

Je samozřejmé, že se v tomto obecném modelu aplikace projektu provádějí operativní 

změny. Základním motivem těchto konkrétních úprav je potřeba najít pracovní metody, které 

budou nejvíce odpovídat specifický podmínkám podniku. V mém případě řeším realizaci 

zavedení technické diagnostiky do výrobního procesu.  

 

 Metodicko-organizační projekt 

Podchycuje projektové řešení, kde převažují metodické a organizační správní prvky. Jde 

tedy o projekt dílčího charakteru. Lze říci, že projekt řeší nejcitlivější místa tzv. provozní 

údržby. Pro metodické projektování je charakteristický určitý postup práce z časového 

hlediska a stupně projektování řešení. Pro projektování opravárenského zajištění hotových 

výrobních provozů je výrobní činitel závislý na projektu základních prostředků. Nároky 

projektu údržby nelze určovat pak samostatně, bez vazby na hlavní projekt. 

Poněkud jiná je situace u projektů racionalizačních. Zkušenosti říkají, že u průměrného 

strojírenského podniku (asi 2 000 pracovníků, z nichž 180 až 200 pracuje v údržbě) je nutno 

předpokládat zhruba tyto časové dimenze [1]: 

 Rozbor současného stavu, zhodnocení a určení hlavních problémů – 2 až 4 měsíce; 
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 Formulace navrhovaných opatření v úvodí studii – 1 až 2 měsíce; 

 Zpracování prováděcího projektu – 4 až 6 měsíců. Racionalizační projekt se tedy 

zpracovává v období jednoho roku. Realizace je pak minimálně stejně náročná jako 

projekt [1]. 

Pro velké podniky je nutno počítat s časovými nároky až třikrát většími. Je samozřejmé, že 

kromě tematického rozsahu zde rozhoduje i velikost řešitelského týmu. V období realizace se 

výrazně projevuje zainteresovanost, informativnost a pracovně psychologická připravenost 

všech zúčastněných pracovníků. 

 

Pro racionalizační projekty v oblasti péče o základní prostředky je charakteristické, že bývají 

řešeny jako dvoustupňové: 

 Úvodní projekt. 

 Prováděcí projekt. 

 

5.2  Přínosy metodického zavedení technické diagnostiky 

Co vedlo k závadě na našem stroji? Jaký byl důvod poškození stroje či jeho uzlu? Jaká 

byla příčina, která způsobila odstavení stroje? Kdy bude stroj znovu zprovozněn? Většina 

případů je způsobena zanedbáním základní péče o stroj, zařízení. V dnešní ekonomické 

situaci hledá mnoho provozovatelů snižování výdajů, v oblasti pravidelné údržby nevyjímaje. 

V konečném zúčtování bývá počáteční úspora financí mnohonásobně překročena. 

Pravidelným prováděním údržby strojního zařízení zajistíme předpoklad pro spolehlivý chod 

stroje, zvýšíme jeho životnost, zajistíme plánovaný harmonogram výroby. 

 

 Technický rozvoj údržbářských procesů 

Významným milníkem zavedení diagnostiky do provozu je ve své podstatě technický 

rozvoj údržbářské terminologie. Zavádíme pravidelné a efektivní provádění základní péče o 

majetek spočívající ve vypracování časových lánů údržby, jeho důsledné dodržování. 

Obsahem zásad správné údržby v rámci technického rozvoje procesu, je vedení provozních 

deníků s uvedením záznamu údržbářských zásahů. Tyto záznamy nám poté slouží jako určení 

závad a rychlému odstranění. V rámci diagnostických měření vytváříme evidenci náhradních 

dílů vedených jako opotřebení provozem stroje. Za technický rozvoj rozhodně považuji 

zavedení časových intervalů (denní, týdenní, měsíční, roční, nebo údržba dle provozních 

hodin), které určují výrobci stroje, nebo provozní technici daného provozu. 
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 Vytvoření zásad pro správné řízení údržby 

Součástí instalace a předání nového stroje do zkušebního provozu, je povinností 

dodavatele seznámení obsluhy nejen s řízením a technologickou manipulací, ale také 

seznámení obsluhy či pověřeného technika s pravidly údržby daného stroje.  Vytvořením 

zásad pro správné řízení údržby vytvoříme prováděné činnosti podle stanovených pravidel, 

k nimž patří:  

 Pravidelné, efektivní provádění údržby spočívající z vypracovaných časových 

plánů. Jeho dodržování. 

 Vedení provozního deníku vybraného zařízení, ve kterém provádíme záznamy tak, 

aby následná prohlídka stroje, měření, či jiné prováděné činnosti byly jasně 

specifikovány a protokolárně doloženy. Záznamy významně pomohou servisním 

technikům k efektivnímu určení a rychlému odstranění poruchy, závady. 

 Výsledné doporučení z protokolů měření, mají také významný vliv na vytvoření 

drobného strategického skladu náhradních dílů. Sklad může být veden, jako sklad 

náhradních dílů opotřebených stabilním provoze stroje. 

 Dostaneme přesné specifikace k jednotlivým náplním stroje. 

 Zavedeme komplexní přehled o prováděné servisu, údržbě, inspekčních 

prohlídkách. Ten můžeme doplnit o ekonomiku služeb. 

 Jsem přesvědčen, že k vytvoření správných zásad údržby je zapotřebí věnovat 

neustálou pozornost také vzdělávání zaměstnanců, a to nejen provozně 

manuálních.  
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6 VÝSLEDKY DIPLOMOVÉ PRÁCE – EXPERIMENTÁLNÍ 

ČÁST 

 

6.1 Ekonomické aspekty zavedení technické diagnostiky  

Je na otevřenou diskuzi, co vlastně přinese ekonomický náklad, vynaložené finance. 

Dostupné publikace uvádí snížení nákladů směřující k 70 % oproti srovnatelným nákladům 

vynaložených za základní inspekční prohlídku. Dokonce náklady vynaložené za poruchovou 

údržbu, tj. opravy po poruše se po zavedení technické diagnostiky sníží o 80 %. Přejděme 

tedy k základním definicím, výpočtům. V tabulce je uveden přehled použitých položek z 

finančních výkazů. Rozsáhlá přílohy obsahuje, kromě podílových ukazatelů, i absolutní 

hodnoty ukazatelů, aby si případní zájemci mohli provést své individuální propočty [13,14]. 

 

Zavedení technické diagnostiky přinese efekty, viz vzorec č. 24 a 25, který určuje index 

účinnosti údržby [16] : 

 Snížení nákladů na údržbu až o 30 %. 

 Větší cykly rozsáhlých oprav z 3 až na 8 let. 

 Sníží energetickou bilanci o 1-3 % v závislosti na druhu zařízení. 

 

Qd =   [24] 

 

qu =  [25] 

Vysvětlivky:  

Qd – index určující účinnost servisu a údržby 

Qu – nálady na údržbu a servis (celkové, za dané období) 

qu – měrný náklad na údržbu  

P – režijní ztráty způsobné prostojem stroje 

dP – podíl předem stanoveného prostoje stroje vůči celkovému časovému fondu zařízení 

Ppn – přímo vynaložené náklady na údržbu/servis porovnávané s pořizovací cenou zařízení 
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Výpočet znázorňuje celkovou efektivitu údržby a servisu v časové ose. 

 

Vysvětlivky: 

M₂  - počet poruch, které byly odhaleny po nasazení technické diagnostiky. 

M₁ - počet poruch, které byly odhaleny před nasazením technické diagnostiky. 

M – celkový počet hodnotící matice – bloky/uzly. 

 

Pro DS ≤ 0 je diagnostický systém neefektivní 

 

Celkový finanční přínos zavedení technické diagnostiky  

 

Finanční přínos zavedením technické diagnostiky do výrobního procesu uvádím za 

období 1.12.2012 – 30.4.2013. Souhrnnou celkovou úsporu za toto uvedené období uvedu 

v normativu efektivity časového fondu stroje ve dvou směnném nepřetržitém provozu, na 

výrobním stroji – horizontální vyvrtávačka ŠKODA W 200 HC. V rámci poruchového 

systému, bylo před zavedením technické diagnostiky velké množství poruch zapříčiněno 

vlivem nedodržování pravidel vyplívající z mazacích plánů a autonomní údržbou. Vlivem 

rozborů olejů v důležitých částech zařízení se provedla buď kompletní výměna oleje – 

převodové soukolí vřeteníku, nebo provozní filtrace olejové nádrže obráběcího stolu. 

V uvedeném období jsem sledoval úbytek poruch dle charakteristiky strojní – hydraulika na 6 

poruch za měsíc v hodnoceném období, v časovém normativu, tj. neplánovaná odstávka stroje 

činila při 6 poruchách 750 minut za měsíc. Před nasazením technické diagnostiky čítal 

poruchový systém v průměru 18 až 22 poruch charakteru strojní – hydraulika v rozmezí 

10000 až 12000 minut za měsíc. Při vynásobení režijní sazbou zařízení, viz Tabulka č. 6, kde 

celková režijní sazba činí 1105 Kč na hodinu. Rozdíl je dle mého názoru velmi markantní 

[22]. 

Po nasazení (neplánovaná ztráta na režijní sazbě) =  

12,5 Oh (tj. 750 min)  x 1105 = 13 812,5 Kč. Inspekční prohlídka stroje a stanovení 

degradace olejů a maziv činila v součtu 22 340 Kč, viz. Tabulka č.9, rozpis diagnostických 

metod horizontální vyvrtávačky ŠKODA W 200 HC. Stroj byl k prohlídce uvolněn na dvě 7,5 

hodinové směny, tj. 15 x 1105 = 16 575 Kč. 

 

Celkový náklad  = 13 812, 5 + 22 340 + 16 575 = 52 727, 5 Kč. 
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Před nasazením technické diagnostiky, byly náklady velmi vyšší. Jako pádný důkaz je 

ztráta výrobní režie, kterou vyjádřím vynásobením spodní hranice neplánovaného prostoje 

stroje v hodinách x režijní sazba, tj. 166,666 x 1105 = 184 166 Kč.  

Rozdíl, návratnost je markantní. Činí 131 438 Kč a to jen z pohledu ztráty na výrobní 

režii, za sledované období 30 kalendářních dnů, při nepřetržitém dvousměnném provozu, u 

jednoho vybraného zařízení.  

 

Dále uvedu jednoduché vzorce č. 27 – 32 [16], které významně poukazují na návratnost 

technické diagnostiky. Například vzorec č. 29, hodnotí počet technologicky stejných strojů.  

 

„Matematika je jednoduchá - neplánované ekonomické ztráty nepřípustné.“ 

 

                                                         A= B – C [27] 

Kde: 

A – celkový přínos (úspora) 

B – souhrnná celková úspora 

C – celkový náklad vynaložený technickou diagnostikou 

 

        B= Z₁ + Z₂ +….. + Zᵢ [28] 

Zᵢ - úspory celkem  

 

Z = D . E [29] 

 

Kde: 

D – celková úspora na hodnocený stroj 

E – počet technologicky stejných strojů 

 

                                                     D= F + G + H [30] 

 

Kde: 

F – skutečná cena výrobní ztráty na jednu technologii 

F = výrobní režie daného zařízení + 

G – náklad opravy  

H – náklad spojený s pořízením náhradních dílů (případně kooperace) 

                                                     F= I + J [31] 

Kde: 

 I – časový prostoj zařízení v rámci mechanického poškození 

 J – finanční ztráta Kč/hod 
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    K= L + N + O + P [32] 

 

Kde: 

L – náklad dle sazebníku profesí a odpracovaných hodin 

N – náklady spojené s měřící diagnostikou 

O – náklad spojený s metrologií měřících zařízení, školení, příprav a úprav 

dokumentací, vzdělávání 

P – ostatní náklady 
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6.2 Kontrola vynaložených nákladů 

Controllingem nákladů nemyslím nic jiného než sled správnosti objednání služby, 

provedení, písemné a vzájemné odsouhlasení převzetí díla s veškerými protokolárními 

náležitosti. Tento ukazatel je nutný zejména pro sledování trendů v oblasti vynaložených 

financí. V rámci předběžných kalkulací vycházejme např. ze sazebníku, který nám, a to 

důrazně doporučuji, vzejde z technického zadání. V něm uvedeme soupis a základní popis 

diagnostických měření, které na daných předem určených zařízeních chceme provádět. 

Reportingem předběžných nákladů, za pomoci uvažované periodicity, si vytvoříme 

ekonomický harmonogram. V tabulce č. 9 [22], je uveden přehled použitých položek z 

finančních výkazů. Rozsáhlá příloha obsahuje, kromě podílových ukazatelů, i absolutní 

hodnoty ukazatelů, aby si případní zájemci mohli provést své individuální propočty. Zařízení 

ve finanční analýze jsou řazeny sestupně podle vlastního postupu seřazení. Upozorňuji, že 

uvedené ceny neodpovídají reálným skutečnostem trhu. 

 

Tabulka č. 9 – Rozpis diagnostických metod rozdělená na podílové ukazatele 

 

Strojní zařízení Tribo 

diagnostika 

Vibro 

diagnostika 

Termovizní 

měření 

Inspekční 

prohlídka 

Celkem 

Vodorovná vyvrtávačka  

W 200 HC 

2340 Kč 3290 Kč 300 Kč 20000 Kč 25930 Kč 

Vodorovná vyvrtávačka  

W 160 GNR (NC) 

2340 Kč 3290 Kč 300 Kč 20000 Kč 25 930 Kč 

Vodorovná vyvrtávačka  

WRD 150 MAGNA II CNC 

2340 Kč 3290 Kč 300 Kč 20000 Kč 25930 Kč 

Frézka na hrany plechů Linsinger 

PFMTK-LG 300 NC 

2340 Kč 3290 Kč 300 Kč 20000 Kč 25930 Kč 

Frézka na hrany plechů EDGEMILL 

12,2 

670 Kč 2500 Kč 300 Kč 20000 Kč 23470 Kč 

HA rovnací lis CDN 400 C 2340 Kč 600 Kč 300 Kč 0 Kč 3240 Kč 

Zakružovačka plechů SCHIESS 

FRORIEP 

3110 Kč 7650 Kč 300 Kč 0 Kč 11060 Kč 

Pásová pila Behringer 2340 Kč 1500 Kč 300 Kč 0 Kč 4140 Kč 

Trumatic 6000 l 670 Kč 1800 Kč 300 Kč 0 Kč 2770 Kč 

Trumatic 300 670 Kč 0 Kč 300 Kč 0 Kč 970 Kč 

Trumatic 3 670 Kč 0 Kč 300 Kč 0 Kč 970 Kč 

Zkružovačka úhelníků 670 Kč 0 Kč 300 Kč 0 Kč 970 Kč 

EOS ohyb.trub 670 Kč 3650 Kč 300 Kč 0 Kč 4620 Kč 

Herbert ohyb.trub 670 Kč 2750 Kč 300 Kč 0 Kč 3720 Kč 

LIS LVD 1250 1440 Kč 2900 Kč 300 Kč 0 Kč 4640 Kč 

       

Celkem  

(ceny v korunách českých) 

23280 Kč 36510 Kč 4500 Kč 100000 Kč 164290 Kč 
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Stroj - název Vibrodiagnostické 

měření 

Cena za jedno měření Cena celkem 

ohýbačka trubky elektromotor 

hydrauliky 

55 Kč 550 Kč 

        

vypalovací stroj elektromotor  550 Kč 550 Kč 

        

frézovací hlava trubek FEMA vřeteno 2 190 Kč 2 190 Kč 

        

frézovací hlava trubek FEMA vřeteno 190,00 Kč 190 Kč 

        

pila Kaltenbach elektromotor 550 Kč 2 740 Kč 

vřeteno 2 190 Kč 

        

svařovací automat 1 PEMA elektromotor 

chlazení 

550 Kč 3 600 Kč 

elektromotor 

hydrauliky 

550 Kč 

3x elektromotor 

pohonu drátu 

1 250 Kč 

3x převodovka 1 250 Kč 

        

svařovací automat 2 PEMA elektromotor 

chlazení 

550 Kč 8 150 Kč 

elektromotor 

hydrauliky 

550 Kč 

3x elektromotor 

pohonu drátu 

5 250 Kč 

motor hydrauliky 550 Kč 

3x převodovka 1 250 Kč 

Pierce Control  motor odsávačky 550 Kč 550 Kč 

    

Cena celkem (v Kč)     18 520 Kč 

 

Podílové ukazatele, resp. tabulkové formáty se mohou vytvářet dle vlastních provozních 

potřeb. Vždy záleží na obsahu, uvedení základních dat.  

Níže uvedený tabulkový soubor č. 10 [22], rozděluje strojní zařízení na inventární číslo, 

část stroje, velikost olejové náně, datum poslední výměny oleje, stáří strojního zařízení, 

periodu, rozbor, cenu za rozbor maziva. 
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Tabulka č. 10 – Kalkulační listy 

Strojní zařízení Inv.č. Část Olej.náplň
Velikost 

olej.náplně

Datum 

posl. vým.
Stáří stroj.zař. Perioda Rozbory

Cena za 

měření

Ohýbačka membránových stěn 15454 HA PARAMO HM 46 400 4/2012 1 250 Kč

Svařovací automat PEMA 1 15450 HA PARAMO HM 46 40 4/2012 1 250 Kč

Svařovací automat PEMA 2 15451 HA PARAMO HM 46 40 4/2012 1 250 Kč

Hlavní hydraulika 1543 HA PARAMO HM 46 200 4/2012 1 250 Kč

2009

2009

3 měsíce
degradace, 

znečistění

 

počet 

zařízení
cena

HA - degradace, znečištění 4 5 000 Kč / 1 250 Kč

degradace kinematická viskozita při 40°C, číslo kyselosti

znečištění obsah vody, kód čistoty (mechanické nečistoty)  

Strojní zařízení Inv.č. Část Olej.náplň
Velikost 

olej.náplně

Datum 

posl. vým.
Stáří stroj.zař. Perioda Rozbory

Cena za 

měření

Vodorovná vyvrtávačka WEG 200 NC 21903 HA stroje SHELL TONNA 68 600 3/2011 1 250 Kč

otočný stůl - agregát hydrostatiky PARAMO HM 46 250 3/2012 1 250 Kč

Vodorovná vyvrtávačka W 160 GNR (NC) 21901 HA stroje PARAMO HM 46 250 4/2012 1 250 Kč

otočný stůl - agregát hydrostatiky PARAMO HM 46 350 4/2012 1 250 Kč

Vodorovná vyvrtávačka WRD 150 MAGNA II CNC 80214 vřeteník PARAMO HM 46 90 12/2011 1 250 Kč

HA stroje PARAMO HM 46 100 12/2012 1 250 Kč

otočný stůl - agregát hydrostatiky PARAMO HM 46 350 12/2011 1 250 Kč

Frézka na hrany plechů Lisinger PFMTK-LG 300 NC 55847 HA stroje PARAMO HM 68 60 2011 1994 1 250 Kč

Frézka na hrany plechů EDGEMILL 12,2 21897 HA upínání PARAMO HM 68 200 10/2011 1977 1 250 Kč

HA rovnací lis CDN 400 C 40751 HA hlavního válce PARAMO HM 46 800 4/2010 1 250 Kč

HA zbedání pomoc.válečků PARAMO HM 46 60 4/2010 1 250 Kč

Zakružovačka plechů SCHIESS FRORIEP 21896 HA PARAMO HM 68 4000 2000 1 250 Kč

převodovka K 12 1200 2000

degradace, 

znečištění, 

opotřebení

2 100 Kč

Pásová pila Behringer 10002 HA krátký okruh PARAMO HM 46 60 3/2012 1 250 Kč

HA dlouhý okruh PARAMO HM 46 60 3/2012 1 250 Kč

Trumatic 1 10005 HA SHELL OIL DO 46 200 2011 1 250 Kč

Trumatic 2 10006 HA PARAMO OTH 3 200 2012 1 250 Kč

lis LVD 1250 32154 2 100 Kč

Trumatic 3 10007 HA PARAMO OTH 3 200 2011 1 250 Kč

Zkružovačka úhelníků 52214 HA PARAMO OTH 3 200 2011 1 250 Kč

EOS ohyb.trub 11212 HA 1 250 Kč

Herbert ohyb.trub 12143 HA 1 250 Kč

1978(GOMO 

12/2000)

3 měsíce

degradace, 

znečistění

1977(GOMO 

4/2008)

2006

1985(GOMO 

4/2010)

1977

degradace,                                                                                                                                                                                                                                                                        

znečistění

 

počet 

zařízení
cena

HA - degradace, znečištění 20 25 000 Kč / 1 250 Kč

převodovka - degradace, znečištění, opotřebení 2 4 200 Kč/ 2100 Kč

celkem 22 29 200 Kč

degradace kinematická viskozita při 40°C, číslo kyselosti

znečištění obsah vody, kód čistoty (mechanické nečistoty)

opotřebení ferografie  
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7    ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývá zavedením technické diagnostiky do výrobního procesu. 

Studijní cyklus na vysoké škole, mne teoreticky zdokonalil v oblasti konstrukčního a 

procesního inženýrství. V rámci strojírenského podniku, ve kterém pracuji, se mne nabízeli 

mnohé oblasti v rámci aplikace teorie do praxe. U výběru tématu nebylo dlouhého 

rozmýšlení.  

 

Byla a je to právě bezdemontážní technická diagnostika, která dle mého názoru patří do 

moderních trendů v oblasti údržby a servisu. Tato odborná disciplína nebyla doposud 

v rámci údržby a servisu ne neznámá, ale nevyužívaná. Její metodické zavedení mne bylo 

dáno nejednoduchým úkolem. Zavádění nových podpůrných pilířů, se může dlouhodobě 

zainteresovaným technickým pracovníků zdát za přítěž. Nebyl jsem však toho názoru, a 

jsem velmi rád, že po dlouhých diskuzích a debatách k této oblasti, mne byla dána 

stoprocentní podpora. Podpora nejen napříč technickými úseky v rámci firmy, ale také 

ekonomickým odborem, který mne po podrobně zpracované prezentaci dal souhlas, resp. 

zelenou kartu. 

 

V rámci výroby mohou vznikat neplánované prostoje, které mnohdy výrazně rozhodují 

o rentabilitě zakázky. Po vytvoření a zapracování technické směrnice provádění diagnostiky 

do stávajícího údržbářského systému, sledování poruchového systému před a po zavedení 

technické diagnostiky, mne výsledky velice těšily, zároveň překvapily. Návratnosti 

vynaložených financí se s porovnáním nákladů v rámci výroby markantně snížily. Již jen 

pohled na výrobní režie, se ekonomům, pracovníkům v logistice výroby velice zamlouval. 

 

Věřím, že diplomová práce Vás zaujala. Naleznete v ní tolik možných a vhodných 

doporučení pro metodické zavedení právě tam, kde je to nejen z ekonomických důvodů 

potřeba. Na závěr chci poděkovat všem kolegům z technického útvaru, ve kterém pracuji, 

za věnovanou podporu a přízeň v rámci celé délky studia.  
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