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Abstrakt 

Tato diplomová práce popisuje problematiku údržby průmyslových technologických 

zařízení. Je zde nastíněn význam údržby jako celku a v další části této práce bude popsána 

činnost údržby a rozebrány jednotlivé úkony preventivních kontrol. Výpadek takovýchto 

technologií zapříčiněných poruchou, sebou přináší veliké ekonomické ztráty spojené 

s vysokou pravděpodobností rozsáhlejšího poškození zařízení. Skutečné náklady spojené 

s uvedením takovýchto zařízením do provozu, často mnohonásobně převyšují okamžité 

náklady na provedení preventivních kontrol. 

Diplomová práce se zabývá hodnocením zařízení z hlediska maximalizace spolehlivosti, 

je zde nastíněna problematika činnosti údržby průmyslových zařízení, součastně s moderními 

trendy údržby. Cílem této práce je na základě vstupních dat navrhnout algoritmus opatření v 

oblasti preventivní údržby, zaměřené na maximalizaci spolehlivosti zařízení a tedy i růst 

efektivity zařízení.  

Abstract 

In my thesis we focus on maintenance of industrial technology mechanisms. We touch the 

importance of maintenance as the whole. In the following part, we describe a functioning of 

maintenance, and we go into details of particular preventive controls. The failure of 

technology causes an economic loss, which   is probably connected with extensive damage of 

mechanism. The real cost together with putting into operation, often exceed immediate cost of 

preventive controls. 

The thesis deals with  evaluation of  mechanism from  reliability maximilization point of 

view. We also outline function of maintenance of industrial mechanisms together with 

modern trends of maintenance.  The aim is, based on input data, to propose an algorithm of 

arrangements in the field of preventive maintenance, focused on reliability maximilization of 

mechanisms, and thus increase of efficiency of mechanism.  
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Seznam veličin: 

 

tp Doba bezporuchového stavu (h) 

to Doba obnovy (h) 

tu Doba předepsané údržby objektu (h) 

CEVZ Celková efektivita výrobního zařízení (1) 

tPCS Provozní čas směny (h) 

tORG Organizační prostoje (h) 

tOSOB Čas na odpočinek a osobní potřebu (h) 

tPRC Produktivní čas směny (h) 

tOPER Operativní čas směny (h) 

tPU Prostoj v důsledku preventivní údržby (h) 

tUP Prostoj v důsledku údržby po poruše (h) 

tPS Prostoj v důsledku přestavování a seřizování (h) 

tTP Prostoj v důsledku odstr. technologických poruch (h) 

SVPCS Součinitel provozního času směny (1) 

SVPRC Součinitel produktivního času směny  (1) 

SMW Součinitel možného využití výkonnosti (1) 

SJP Součinitel jakosti produkce (1) 

Ts Střední doba bezporuchového provozu (h) 

h Optimální délka intervalu mezi kontrolami (h) 
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1. Úvod 

Skutečné náklady spojené s výlukou zařízení často mnohonásobně převyšují okamžité 

náklady na provedení plánované opravy. Jednou z možností zvýšení efektivnosti výrobního 

procesu je minimalizace prostojů zapříčiněných poruchou, v důsledku zanedbané údržby. 

Průběžné prohlídky zařízení ve stanovených časových intervalech mohou výrazným 

způsobem přispět k prodloužení životnosti zařízení, zvýšení bezporuchovosti, 

provozuschopnosti, bezpečnosti a samozřejmě k podstatným úsporám finančních prostředků. 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením hodnot zařízení z hlediska maximalizace 

spolehlivosti, je zde nastíněna problematika činnosti údržby průmyslových zařízení, součastně 

s moderními trendy údržby. Cílem této práce je na základě vstupních dat navrhnout 

algoritmus opatření v oblasti preventivní údržby, zaměřené na maximalizaci spolehlivosti 

zařízení a tedy i růst efektivity zařízení.  

Zadání lze rozdělit na tři základní okruhy problémů: Problematika údržby a její význam, 

analýza a výpočet celkové produktivity jednotlivých částí zařízení, a návrh (algoritmů) pro 

maximalizaci koeficientu pohotovosti, pomocí kterého lze vhodně zvolit intervaly 

preventivních kontrol. Uvažujeme přitom zařízení skládající se ze čtyř subsystémů. Každý 

takovýto subsystém obsahuje další podsystémy. V případě poruchy, na kterémkoliv z těchto 

podsystému nedochází okamžitě k  výpadku celého zařízení. Uvažujeme však větší opotřebení 

částí zařízení či jiné omezení. 

Existuje řada metod a prostředků, jak specifikovat vstupní data pro hodnocení 

efektivnosti výrobního zařízení. Na základě výsledků hodnocení efektivity lze navrhnout 

algoritmus opatření v oblasti preventivní údržby, zaměřené na maximalizaci spolehlivosti 

zařízení a tedy i růst efektivity zařízení.  Je potřeba si přitom uvědomit, že při řešení 

problematiky hodnocení efektivity zařízení, je důležité stanovit ukazatele, základní 

charakteristiky, které mají být předmětem hodnocení. Většina elementárních údajů 

charakterizujících efektivitu zařízení nemůže do prováděných analýz vnést objektivní pohled 

a naopak použití složitějších a komplexnějších kritérií vyžaduje většinou dosti podstatné 

zásahy do organizace sběru prvotních údajů.   

Přesto že základní statistický rozbor četností poruch hlavních uzlů a prvků s navazujícím 

technickým komentářem sám o sobě může být důležitým podkladem pro řešení efektivity 

zařízení, je přeci jen mnohem významnější celková analýza na základě kvantifikovaných 

vhodně zvolených ukazatelů. Volba optimálních ukazatelů efektivity je složitý úkol, neboť 

cílem musí být nikoliv maximální rozsah údajů, nýbrž optimální proporce celého systému, tj. 
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maximální obsah informace, dosažitelný při minimální pracnosti jejího získání. Často je snaha 

zaznamenat co největší počet informací z provozu, zcela nepřiměřených jejich významu, což 

by ve svém důsledku mohlo vést ke kritice systému hodnocení efektivity zařízení na základě 

analýzy informací z provozu nebo dokonce k jeho zrušení.    

Důraz je kladen zvýšení efektivity takovéhoto systému, tak aby nedocházelo ke 

zbytečným prostojům ve výrobě, během nichž zařízení není schopno plnit svou funkci. Každý 

takovýto stav sebou přináší ekonomické ztráty, které je potřeba eliminovat pro dosažení 

optimálních hospodářských výsledků. Konkurence schopnost je úzce spjatá s poruchovostí 

dílčích částí systému, a je tedy naší snahou snižovat míru neplánovaných výpadků či odstávek 

jednotlivých částí výrobního řetězce. 
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2. Údržba 

Údržba je kombinace všech technických a administrativních činností, včetně činnosti 

dozoru, zaměřených na udržení ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němž může plnit  

požadovanou funkci. [1] 

Údržbářský proces je činnost, zaměřená na udržení způsobilosti a provozuschopnosti 

výrobního zařízení a v případě vzniku poruchy na navrácení požadované úrovně způsobilosti 

a provozuschopnosti daného zařízení. 

2.1 Význam údržby 

Údržba hmotného majetku má různou váhu v jednotlivých oborech podnikání. Obecně 

nepřetržité provozy vyžadují poměrně složitý a nákladný způsob udržování výrobních 

zařízení. Mnoho podniků se dnes nachází v situaci, kdy právě údržba může být jedním z 

hlavních zdrojů konkurenční výhody. Cílem údržby je především zachování funkčnosti 

zařízení, tj. stavu, ve kterém dané zařízení plní funkci, jež se od něho očekává, včetně 

sledování návratnosti vložených investic. [7] 

Efektivnost údržby je v přímé souvislosti s kvalitou výroby a disponibilitou výrobního 

zařízení s přímým vlivem na tržby a výrobní náklady. Mnoho výrobních podniků přitom 

pracuje se sta milionovými rozpočty údržby. Ušetřená koruna v údržbě znamená o korunu 

vyšší zisk, ale správně použitá koruna v údržbě může znamenat mnohonásobně více. Hmotná 

aktiva – výrobní zařízení - jsou jedním ze zdrojů tvorby hodnoty produktu. Jejich návratnost 

závisí na celkové vytvořené hodnotě, která je výsledkem účinnosti jejich využívání a doby, po 

kterou jsou schopna s požadovaným výkonem uspokojovat potřeby zákazníků. [8]   

Schopnost dosahovat takových výsledků po co nejdelší možnou dobu je podmíněna 

dobrou funkcí podnikové údržby. Ta musí na jedné straně zajistit udržení užitné hodnoty aktiv 

pro další ziskové podnikání, na druhé straně nesmí zatížit provoz firmy neúměrnými náklady.   

2.2  Údržba a její plánování 

S velkým počtem výrobních jednotek v rámci společnosti, může být obtížné stanovení 

priorit činností údržby. Použití moderních metod údržby přispívá k identifikaci závažných 

rizik v rámci společnosti, které v kombinaci s různými strategiemi údržby usnadní stanovení 

priorit úkolů.  

V současné době se čím dál častěji setkáváme s pojmem management údržby. Nové 

koncepce a technologie měnící celkový pohled a přístup k jeho fungování z něj činí jednu 
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z dynamicky se vyvíjejících a ostře sledovaných oblastí moderního managementu. 

Dlouhodobým trendem v managementu údržby je efektivní správa výrobních zařízení a 

technologických celků s minimalizací vynaložených nákladů a využitím všech současných 

diagnostických zařízení a metod. 

Optimalizace výrobního procesu a jeho spolehlivost se tak výrazně promítá nejen do 

postavení jednotlivých hospodářských subjektů na trhu, ale přináší také velmi významné 

úspory vlastních nákladů. Tyto úspory mohou být ještě navýšeny v případě outsourcingu 

údržby výrobních zařízení od externího dodavatele, a to buď v rámci komplexního facility 

managementu, či samostatně. Rozhodnutí o outsourcingu těchto podpůrných činností je pro 

výrobní společnost velmi závažné a vždy je potřeba je důkladně zvážit. [8] 

Údržbu lze rozdělit podle hlediska jejího účelu na:  

 preventivní údržbu,  

 údržbu po poruše (opravu).  

Časové vyjádření jednotlivých fází údržby je znázorněno na obrázku č. 2.1.  

 

 

 

                                    Obr. 2.1 – Schematické znázornění dílčích částí údržbových fází [7] 

 

 

Logistické zpoždění vyjadřuje dobu k získání prostředků a náhradních dílů a jejich 

dopravy na příslušné místo, technické zpoždění znamená dobu, která je potřebná k provedení 

nezbytných technických operací (např. zchladnutí, příprava agregátu k údržbě atd.).  

Rozeznáváme klasický a progresivní způsob údržby. Zatímco při klasickém způsobu 

předpokládáme, že všechna zařízení mají vlastnosti odpovídající postupnému opotřebení (a 

lze tedy použít jednotné postupy pro stanovení intervalů preventivních prohlídek), při 

progresivním způsobu vycházíme ze známých technických vlastností stavu zařízení, který je  
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kontrolován plynule a zásahy se provádí jen tam, kde je to účinné.       

Často se oba způsoby kombinují a potom plán údržby obsahuje jeden nebo více z 

následujících způsobů údržby:  

 údržba s pevnými časovými lhůtami (hard time limit) – spočívá ve stanovení  

            časového intervalu pro vykonání údržbářských činností,  

 údržba podle stavu (on condition) – provádí se opakované prohlídky nebo  

            zkoušky, prověřující stav zařízení,  

 sledování stavu (condition monitoring) – kdy se sleduje stav a průběžně se řeší  

            problematika odstraňování poruch. 

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

údržby podle toho, jak roste nabídka různých diagnostických podpůrných zařízení. U 

složitých sofistikovaných technických celků již nestačí využívat pouze běžné postupy 

operativní údržby. Je nutné zahrnout i takové jevy, které počítají s analýzou na principu 

předpokládaného stavu. [9]     

Posledním trendem v oboru se tak stala zejména kombinace prediktivní údržby a 

preventivní údržby, vycházející z provozních podmínek daného zařízení. Prediktivní údržba 

využívá pro plánování činností spojených s údržbou přímé sledování aktuálního stavu 

zařízení, jeho provozních podmínek, efektivitu a další ukazatele pro eliminaci poruch nebo 

ztrát účinnosti výrobních zařízení. Zahrnutí prediktivní údržby do komplexního programu 

řízení údržby tak umožňuje optimalizovat disponibilitu provozních zařízení, značně snižuje 

celkové náklady na údržbu, a naopak zvyšuje jakost a produktivitu práce. Významným 

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

havárií veškerého zařízení v závodě.  

Prediktivní a preventivní přístup, který v současné době nahrazuje klasickou údržbu po 

poruše, je tedy rozhodující pro vyloučení a odstranění následků možných selhání, pro plynulý 

chod zařízení a udržení jejich vysoké provozuschopnosti, a pro efektivitu nákladů na údržbu. 

Mluvíme-li o výsledcích zavedení prediktivního přístupu v údržbě, pak se v podnicích s dosud 

tradičním pojetím preventivní údržby potenciál úspor pohybuje mezi dvaceti až třiceti 

procenty nákladů. [9] 

Nahrazením systému údržby po poruše je možné dosáhnout až čtyřicetiprocentních úspor 

současných nákladů a v podnicích, kde dosud nejsou zavedeny žádné systémy údržby, je 

možné dosáhnout úspor ve výši až padesát pět procent. Jako konkrétní příklad z praxe lze 

využít nejmenované výrobní zařízení, kde byly systémy preventivní a prediktivní údržby 

zavedeny ve sledovaném období dvou let. [9] 
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Obrázek 2.2, nám nastiňuje porovnání systému údržby po poruše a údržby preventivního 

systému. 

 

 

 

 

Obr. 2.2 –  Porovnání trendu údržby po poruše se zavedením preventivního systému 

údržby 

 

2.3 Vliv ekonomiky údržby na ekonomiku podniku  

Údržba ovlivňuje ekonomiku podniku ve dvou hlavních směrech:  

 trvání a kvalita oprav rozhoduje o časovém a výkonovém využití výrobního  

            zařízení,  

 svoji cenou se údržba podílí na výrobních nákladech (přibližně 5 – 15 % z celkových 

nákladů, váže 0,2 – 0,3 % celkového počtu pracovníků). Údržba se vyznačuje 

různorodou úrovní kvalifikace pracovníků (údržbářů) a často je sdružována do 

několika úseků (např. strojní, stavební, elektro, atd.). [8] 
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Rozsah údržby se hodnotí zejména podle ekonomického a kvalitativního hlediska, kde je 

pak nutno zvolit optimální poměr mezi náklady na údržbu a náklady na nepohotovost 

(obr.2.3). 

  

 

 

Obr. 2.3 – Závislost nákladů na údržbu na úrovni údržby. [7] 

 

 

Významným požadavkem je snižování nákladů na údržbu, což se provádí zejména 

snižováním počtu pracovníků. Specifický charakter údržbářského procesu však potom může 

způsobit nerovnoměrné vytížení údržbářů.  

Vytížení údržby v podniku lze rozdělit do několika pásem, jak je tomu např. na obr. 2.4. 

Zatímco v pásmu I jsou prováděny trvale se opakující pravidelné akce (můžeme sem zařadit 

např. preventivní prohlídky), v pásmu II jsou činnosti, jejichž četnost a tím i využití údržbářů 

v čase kolísá (např. jednodušší opravy). Do pásma III patří velké akce, které mají 

nepravidelný výskyt (např. velká, generální oprava). 

Rovnoměrnost vytížení údržbářů se potom zabezpečuje organizačními opatřeními, 

včetně  

rozdělení požadavků na údržbářskou činnost mezi interní složky údržby a externí subjekty 

(např. na některé méně časté opravy je možno si najmout externí údržbářskou firmu). 
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Organizaci údržby v podniku lze rozdělit na; 

 centralizované řízení údržby, kdy celý podnik má společný útvar údržby,  

 decentralizované řízení údržby, kdy každý provoz má svůj útvar údržby.  

Může však existovat i kombinace obou dvou variant, kdy některé úkony provádí 

provozní tvar a některé (např. složitější nebo méně časté opravy) provádí celopodnikový 

útvar údržby. [7] 

 

 

 

Obr. 2.4 – Vytížení údržby v podniku. [2] 
 

 

 

2.4 Kritéria hodnocení údržby  

Při zkoumání činnosti objektů v určitém časovém období bývá cílem určit 

pravděpodobnost, že objekt v době, kdy je po něm požadována provozuschopnost, bude ve 

stavu pohotovosti. Tato pravděpodobnost se nazývá součinitel pohotovosti (KP). Součinitel 

pohotovosti je komplexní ukazatel, který zahrnuje bezporuchovost a opravitelnost objektu v 

podmínkách provozu. [12] 
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 Pro odhad součinitele pohotovosti se užívá vztah (2.5) [12] 

(2.5) 

 

 

 

Při zohlednění preventivní údržby lze vyjádřit využití objektu pomocí součinitele 

technického využití (KTV), jehož odhad lze vyjádřit vztahem 2.6. [12] 

 

(2.6) 
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3. Typy prováděné údržby 

Provádění údržby můžeme dělit podle předem daných kritérií. Podle evropské normy 

13306 (1) se údržba týká, kombinace všech technických, administrativních a řídicích opatření 

během životního cyklu některého prvku – pracoviště (budovy), pracovního vybavení nebo 

dopravních prostředků, která jej mají zachovat ve stavu, v němž může vykonávat 

požadovanou funkci, či jej do takového stavu navrátit. Údržba ovlivňuje bezpečnost a zdraví 

pracovníků dvěma způsoby. [1] 

Při správně naplánované a prováděné údržbě bývá zachována spolehlivost a bezpečnost 

strojního zařízení a pracovního prostředí. Vlastní údržba musí být vykonávaná bezpečně při 

vhodné ochraně pracovníků údržby a dalších osob přítomných na pracovišti. 

3.1 Nápravná údržba 

Často také užívaný název údržba po poruše. Účelem opatření je navrátit systém ze stavu 

poruchy do funkčního stavu (např. oprava nebo výměna poškozených dílů). Tento typ údržby 

je také znám jako „následná údržba, protože toto opatření je zahájeno poté kdy dojde k 

neplánované poruše vybavení. 

3.2 Plánovaná údržba 

Plánovaná údržba znamená plánovanou preventivní, prediktivní nebo proaktivní údržbu, 

kterou provádí specialisté útvaru údržby s operátory strojů. Náplní plánované údržby jsou 

především preventivní inspekce a preventivní opravy. Preventivní opravy jsou prováděny na 

základě zjištěných skutečností v průběhu preventivní inspekce a jsou zaměřeny na snížení 

pravděpodobnosti výskytu poruchy nebo vypovězení funkčnosti zařízení. Cílem plánované 

údržby je předcházet poruchám včasným odhalením a odstraňováním možných příčin vzniku 

poruch. [10] 

V současné době se převážná většina společností při údržbě svých zařízení řídí tzv. 

programem (řádem) preventivní údržby. V tomto řádu je přesně stanoveno, v jakých 

intervalech a v jakém rozsahu se u zařízení mají provádět jednotlivé stupně údržby (prohlídka, 

běžná údržba, revize, generální údržba apod.).  Tyto intervaly jsou stanoveny především podle 

doporučení výrobce, a to na základě dlouhodobých zkušeností s provozem zařízení, případně 

na základě určitých optimalizačních výpočtů či zkušeností, které respektují nejen samotnou 

poruchovost zařízení, ale také náklady spojené s údržbou a opravou zařízení. [10] 
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3.3 Preventivní údržba 

Preventivní údržba je činnost, která se provádí před výskytem poruchy, aby se přede.lo 

hrozícímu selhání - jedná se o činnost obsahující úkony, jež ukazuje obrázek. Tato údržba 

zahrnuje plánované aktivity založené na znalosti chování porouchaných součástek a 

podmínek a je buď prováděna za účelem vylepšení systému, nebo aby se předešlo chátrání 

zařízení. Vylepšení založená na změnách, dodatečné montáži a opětovnému navrhování 

součástek stroje, za účelem jeho lepšího udržování, jsou pro údržbu drahocenným přínosem; 

přičemž cílem je snížit nebo odstranit potřebu další údržby jednotlivých součástí či prvků. 

Preventivní údržba je údržba stroje nebo zařízení prováděná podle předem plánovaného 

časového plánu prohlídek. Má za cíl předcházet poruchám včasným vyhledáváním a 

odstraňováním možných příčin jejich vzniku a sestavení harmonogramu dalších kroků v 

rámci preventivních oprav. Je navržena tak, aby udržovala a zvyšovala efektivní využití 

výrobních kapacit a sleduje tři hlavní zásady prevence; 

 

 zachování normálních podmínek, 

 včasné odhalení abnormalit, 

 rychlá reakce. 

 

Preventivní údržba vyžaduje provedení následujících kroků s ohledem na individuální 

stroje a zařízení; 

 

 vytipovat stroje a zařízení pro program preventivní údržby, 

 definovat činnosti, které budou v rámci preventivní údržby prováděny, 

 stanovit časové intervaly mezi definovanými činnostmi, 

 stanovit systém efektivního plánování dílčích činností preventivní údržby, 

 vytvořit standardy pořizování a řízení dokumentace plynoucí z preventivní údržby.  

 

Preventivní údržba se provádí prostřednictvím prohlídek, oprav a renovací. Činnosti, jež 

jsou během preventivní údržby vykonávány, spadají do těchto tří typů; 

 

 pravidelná péče o běžné součásti a systémy (mazání, čištění, doplňování paliva,  

seřizování atd.), 
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 pravidelné prohlídky vedoucí k odhalení podmínek, jež by mohly vést k poruše stroje 

či k náhlému selhání. 

 údržbové práce zahrnující seřizování, opravu, odstraňování a nahrazování součástek a 

prvků, které jsou zatím v relativně raných stadiích hrozícího selhání. 

 

Nevýhody preventivní údržby; 

 odstávky strojů, které je nutno většinou uskutečnit,  

 ztráta času provozuschopnosti. 

 

Z tohoto hlediska je důležité správné plánování preventivních prohlídek a oprav. [7] 

3.4 Prediktivní údržba 

Prediktivní údržba je stále více se prosazující metoda testování strojů, která nalézá chyby 

ve stavech strojů na základě diagnostických metod. Testování strojů se většinou provádí bez 

nutnosti odstávky stroje, která je obvykle nezbytná v případě programů preventivní údržby. 

Používání programu prediktivní údržby poskytuje mnoho výhod. Dobře zpracovaný program 

prediktivní údržby využívá dostupné a ověřené technologie testování, jako je analýza vibrací, 

infračervená termografie, analýza oleje a částic opotřebení, ultrazvukové testování atd. [9] 

Přínosem správně zavedeného programu prediktivní údržby je především fakt, že 

odstraňuje z údržby nutnost pouhých dohadů. Testovací zařízení umožňuje identifikovat 

problém včetně jeho potenciální příčiny a kvalifikovaní technici jsou tak mnohem lépe 

schopni doporučit ty nejvhodnější postupy a zásahy pro odstranění opakujících se problémů, 

zabránit neplánovaným prostojům, prodloužit životnost stroje a zvýšit celkový výkon operací 

a zařízení závodu. Programy prediktivní údržby jsou méně nákladné a spolehlivější než 

tradiční preventivní údržba založená na daných intervalech prohlídek stanovených na základě 

počtu provozních hodin nebo časového plánu. Z pohledu výrobních strojů a zařízení je náplní 

programu prediktivní údržby následující: [9] 

 

 testování provozuschopnosti stroje, 

 zjištění místa, příčiny výskytu poruchy stroje, 

 předpověď další provozuschopnosti. 

 

Monitorování chodu v rámci prediktivní údržby je především využíváno u strojů, které 
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mají strategický, případně střední význam pro zabezpečení plynulého chodu výroby. 

 

Výhody prediktivní údržby;  

 poskytuje zvýšenou provozní životnost a dostupnost komponentů,  

 umožňuje preventivní nápravná opatření,  

 odrazí se ve snížení prostojů zařízení nebo procesu,  

 snižuje náklady na náhradní díly a práci,  

 poskytuje lepší kvalitu výrobku,  

 zlepšuje bezpečnost pracovníků a životního prostředí,  

 zvyšuje pracovní morálku zaměstnanců,  

 zvyšuje úspory energie, 

 odrazí se v odhadovaných 8 % až 12 % úspor nákladů, které mohou vyplynout 

z programu prediktivní údržby. [9] 

Nevýhody prediktivní údržby; 

  Zvýšení investic do přístrojů.  

 Zvýšení investic do vzdělávání zaměstnanců.  

 Řízení vidí snadný potenciál úspor. 

Prvotní náklady na zavedení programu prediktivní údržby mohou být vysoké. Velká část 

zařízení vyžaduje výdaje přesahující milion korun. Proškolení personálu závodu v oblasti 

efektivního využití technologií a postupů prediktivní údržby znamená další značné finanční 

výdaje. Začátek programu prediktivní údržby vyžaduje pochopení potřeb podnikové 

prediktivní údržby a kroky, které je třeba podniknout. Aby vše fungovalo, je také nezbytné 

mít absolutní podporu jak vedení, tak i veškerého personálu a celé organizace podniku. [9] 

      Problémy prediktivní údržby; 

průzkumy ukazují, že po pěti letech lze pouze 23 % projektů prediktivní údržby označit jako 

úspěšné. Chyby se týkají:  

 oblasti lidského faktoru,  

 nevhodných informačních toků,  

 nevhodně zvolených technologií,  

 nevhodného začlenění do procesů podniku.  
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V podnicích je pro personál údržby a provozu organizace mnoho zdrojů informací o stavu 

zařízení a dostupnosti výroby. Dva z nejčastěji používaných zdrojů informací jsou plánované 

inspekce strojního zařízení a sledování stavu strojů. Ve většině případů byly pravidelné 

inspekce strojů řízeny pomocí podnikového systému řízení údržby (CMMS) a v mnoha 

případech je provádí provozní zaměstnanci. Zpětná vazba těchto inspekcí se používá pro 

plánování oprav, změn, mazání, čištění a dalších prací. Bohužel zaměstnanci podniku (nebo 

externí dodavatelé), kteří provádějí monitoring stavu procesů v rámci podniku, mají často 

komplikovaný přístup k těmto informacím.  

Skupiny spolehlivosti používající technologii sledování stavu, jako je vibrační analýza, 

analýza olejů, termografie atd., jsou izolovány od často klíčových údajů získaných na základě 

pravidelných inspekcí. Naopak personál zapojený do údržbářských inspekcí a oprav má často 

nízkou úroveň informovanosti o rozsahu dostupných informací z procesů monitorování stavu. 

Špatné chápání možných úspor je další brzdou při schválení projektu. Je nutno si uvědomit, že 

prediktivní a proaktivní údržba není jen o šetření materiálem, ale především o snížení počtu 

odstávek a prodloužení životnosti. [10] 

Mnoho neúspěšných projektů může být založeno v nesprávných metodách včetně 

podcenění znalostí. Koupě přístrojů ještě nemusí znamenat zavedení diagnostiky. Bez 

adekvátního vzdělání je diagnostik pouhým měřičem. Většina projektů diagnostiky v našich 

krajích neuspěje právě proto, že pracovníci a střední management nejsou odborně proškoleni. 

Firemní školení jsou velmi často orientována jen na obsluhu přístrojů a pracovníci nejsou 

schopni analyzovat a interpretovat naměřená data. Jejich informace pro vedení nejsou 

dostatečné a často ani nevystihují celkový stav stroje. [9] 

Pokud diagnostici zůstanou u vydávání nekonečných zpráv a tyto informace jsou pro 

rozhodování nedostatečné, je to neúspěch. Propojení systému řízení údržby s diagnostikou 

bude v budoucnosti klíčovým faktorem úspěšnosti projektu. Plánování údržby pouze na 

základě havárií a prevence je minulostí. Je nutno řídit se dle skutečného stavu, který musí 

aktuálně zhodnotit a srozumitelně podat diagnostici, tribotechnici a inspektoři strojů, jelikož 

jejich hodnocení poslouží jako vstupní data pro plánování. Vizualizace a sdílení dat v síti 

musí být samozřejmostí. [9] 
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4. Diagnostika a její význam  

Diagnostika je věda o zjišťování poruch, resp. celkového technického stavu zařízení.  

Pro praxi má největší význam tzv. bez demontážní diagnostika (umožňující provádět  

diagnostická hodnocení bez porušení systému). 

Diagnostika zahrnuje tři typy úloh; 

 vlastní technickou diagnostiku – vyšetřuje stav zařízení v přítomném –  

            reálném čase,  

 technickou prognostiku – předvídání technického stavu,  

 technickou genetiku, určování stavu, v jakém se objekt nacházel v minulosti.  

Podle norem [1] lze definovat; 

 technický stav objektu – určuje schopnost vykonávat požadované funkce za  

            stanovených podmínek,  

 diagnostikovaný objekt – objekt aplikace technické diagnostiky,  

 diagnostické veličiny – jsou nositeli informací o technickém stavu  

            diagnostikovaného objektu,  

 diagnostický systém – je tvořen objektem, diagnostickými prostředky  

            a obsluhou.  

V rámci technické diagnostiky jsou řešeny tyto problémy;   

 analýza a určení technických stavů,  

 sestrojení matematických modelů s cílem vyvinout diagnostické testy pro  

vyhledávání poruch a sestavení optimálních plánů preventivních prohlídek;  

 vývoj diagnostických zařízení, principy jejich projektování a hodnocení  

            efektivnosti.  

V rámci technické diagnostiky jsou poruchy klasifikovány obdobně jako u spolehlivostní 

analýzy. 

4.1 Principy diagnostiky  

 Simulační diagnostika, 

stimulační diagnostika (off-line) se používá při testování strojů před jejich spuštěním, při 

oživování, méně často při běžném provozu. Princip spočívá v přivádění stimulačního signálu 

na vstup zařízení a měření odezvy na tento signál (viz obr. 4.3). 

 Funkcionální diagnostika, 

Funkcionální diagnostika (on-line) sleduje diagnostikované veličiny v normálním 
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provozu zařízení, v některých případech i nepřetržitě. Je schopna odhadovat nejen poruchy 

náhlé, ale i poruchy postupné. Postupné poruchy je možno predikovat a zabránit tak vzniku 

poruch úplných, havarijních a kritických (viz obr. 4.1). 

 

 

 

Obr. 4.1 –  Schématické znázornění funkcionální diagnostiky. 
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Na obrázku 4.2, je znázorněn způsob provádění diagnostických měření bodovým 

způsobem. 

T1,2,…6  - časy provádění inspekcí 

TD,S,H   - dolní, střední a horní mez sledované veličiny 

 

 

 

       Obr. 4.2 – Způsob provádění diagnostických měření bodovým způsobem. [7] 

 

 

U obou principů diagnostiky je nutno znát;  

 správnou mezní hodnotu diagnostikované veličiny, která tvoří předěl mezi             

provozuschopným a neprovozuschopným stavem,  

 zákonitosti rozvoje poruchy, tj. konat přiměřeně často preventivní prohlídky a jejich 

vyhodnocením získat dostatek empirických dat. To se provádí bodovým odhadem. [7] 
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5. Sběr a vyhodnocení dat  

5.1 Pohled na problematiku spolehlivosti v průmyslovém podniku  

První definice pojmu spolehlivost jsou známy z konce 19. století, kdy byla provozní 

spolehlivost chápána v úzkém pojetí, a sice jako odolnost proti selhání výrobku. V 

současnosti  

je ale provozní spolehlivost definována jako souhrnný termín pro popis pohotovosti a 

činitelů,  

které ji ovlivňují, tedy bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby [1]. Provozní 

spolehlivost je tedy jedním z atributů pro dosažení jakosti výrobku, ale také předpokladem 

využití parametrů nových výrobků pro větší celospolečenskou užitnost. Provozní spolehlivost 

se proto stává stále významnějším kritériem hodnocení celkové úrovně výrobků ze strany 

uživatele i výrobce.  

Pro rozvinutí výzkumu provozní spolehlivosti v průmyslovém podniku se ukazují účelné 

tyto závěry;  

 zorganizování sběru základních informací z provozu a postupné rozvinutí,  

            tohoto systému do soustavy jednotných informací,  

 vypracování, ověřování a zpřesňování základních modelů  

            a charakteristik spolehlivosti, respektující podstatné zvláštnosti oboru,  

 technická konkretizace výsledků vyplývajících z rozboru získaných hodnot, 

 aby se tak praxe stala kriteriem pro hodnocení optimálního rozsahu prací, efektivnosti 

uvolnitelných zdrojů, reálnosti vytčených cílů atd. Jako obtížný úkol se jeví postupné 

budování základního článku, tj. spolehlivého systému sběru údajů z provozu. Ukazuje se, že 

většina výrobců zásadně věnuje pozornost obchodně technické, finanční a termínové stránce 

vyřizování reklamací, přičemž počtem reklamací nebo reklamačními náklady hodnotí 

spolehlivost svých výrobků v provozu. Reklamace však postihují pouze méně než cca 10 % 

skutečně nastalých poruch. Několikanásobně delší úsek po garanční době až do konce 

technického života zůstává bez povšimnutí.  

Druhým extrémem jsou spousty různých jednorázových dotazníkových akcí nebo 

systémy, vycházející z dobře myšlené snahy uživatelů podchytit co největší počet informací z 

provozu bez uvážení jejich technického a ekonomického významu. Nejnáročnějším úkolem v 

této oblasti je sestavení dostatečně výstižného systému klasifikace. Nejlepším řešením by bylo 

uplatnění zcela obecného, univerzálního systému třídění, umožňujícího hledat např. vzájemné 
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vztahy vzniku poruchy a vlivu okolí mezi různými obory a pak zobecňovat zjištěné 

skutečnosti. Zkušenost však ukazuje, že takový zcela obecný přístup zatím není možný a že je 

nutné hledat určitý kompromis vhodnou mírou obecnosti a konkrétnosti jednotlivých údajů  

[2].  

Souhrn znaků charakterizujících poruchu se sice doporučuje popsat v technické 

dokumentaci pro údržbu, avšak ve skutečnosti lze toto doporučení respektovat jen u některých 

podstatných součástí nebo uzlů.  

5.1.1 Porucha  

Pojem porucha je definován obecně jako jev spočívající v ukončení schopnosti výrobku 

při stanovených parametrech svojí plnit funkci. Z hlediska závažnosti se dají poruchy rozlišit; 

 

 poruchy částečné, které neohrožují činnost příslušného nadřazeného systému,  

 poruchy úplné, odstranitelné v rámci naplánované údržby,  

 selhání, porucha, vyžadující neplánovanou opravu nebo ohrožující bezpečnost. 

 

Při systematických rozborech je nutné také rozlišovat poruchy na závislé (druhotné), což 

jsou poruchy, které se projevují u celých soustav a jejichž příčinou jsou poruchy nezávislé 

(prvotní), které zjišťujeme u jednotlivých prvků.  

Podle výskytu v čase je dále třeba rozlišovat na poruchy náhodné a systematické 

(poruchy, které vznikají vinou např. špatné konstrukce, použité technologie atd.). Velice 

složité je třídění poruch podle ekonomických důsledků, zde se používá třídění do několika 

skupin, např. do stovek korun, do tisíce korun, atd. Všeobecně se však podchycení podobných 

ekonomických údajů ukázalo jako značně nespolehlivé a nepřesné (což souvisí s 

nedostatečnou informovaností pracovníků v provozu o základních ekonomických otázkách 

svého pracoviště) nebo dokonce nemožné. [12] 

Podobný systém klasifikace vycházející z důkladného rozboru v rámci sledovaného oboru 

je třeba vypracovat pro třídění:   

 

 příčin poruchy,  

 důsledků poruchy,  

 způsobu zjištění a odstranění poruchy (tj. nápravných opatření) 

  prováděného zákroku (opravy),  
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 závažnosti poruchy (z různých speciálních hledisek), atd.  

Stejně tak je důležité pro stanovení charakteristik provozní spolehlivosti vypracování 

systému klasifikace stavu zařízení z hlediska schopnosti splnit svůj úkol. Stav zařízení je v 

podstatě buď normální, nebo poruchový, tj. takový, při němž v daném okamžiku zařízení 

nevyhovuje některému z předem určených parametrů a není tudíž schopno částečně nebo 

úplně vykonávat požadovanou funkci. [2] 

5.1.2 Prostoj  

Prostoj (neboli stav, při němž zařízení není v provozu) se nejčastěji dělí takto:  

 

 provozní prostoj – zařízení je v normálním stavu, ale z nejrůznějších důvodů není v 

provozu,  

 technický prostoj – zařízení se opravuje,  

 organizační prostoj – zařízení je sice v poruchovém stavu, ale z jakýchkoliv příčin 

není opravováno.  

5.2 Evidence spolehlivostních dat  

Kvůli nutnosti převodu všech uvedených údajů na jednotný číselný kód za účelem dalšího 

zpracování je nutné jako podklad jakéhokoliv informačního systému vypracovat základní 

databázi údajů. Tato databáze musí z hlediska systémového splnit některé další funkce:  

 

 zachycení nejdůležitějších informací v žádoucím členění  

 plnit velmi důležitou jednotící úlohu,  

 zajišťovat porovnatelnost informací, omezit nesourodost jejich obsluhy a kvality,  

 zavést jednotnou klasifikaci nejdůležitějších údajů,  

 být předpokladem racionálního zpracování hromadných provozních dat prostředky 

výpočetní techniky.  

Podle dosavadních zkušeností a na základě porovnání několika možností by měla 

databáze údajů o poruchovosti obsahovat informace z těchto oblastí:  

 

 identifikace poškozeného dílu, uzlu a celku,  

 údaje o poruše,  

 informace o provozních podmínkách,  
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 časové údaje o poruše, opravě a údržbě,  

 evidenční údaje o vkládané informaci, evidenční údaje uživatele, opravny.  

 evidenční údaje uživatele, opravny. 

 

Prvotní záznam těchto údajů se dělá většinou slovně na nejrůznějších formulářích, 

pravených podle potřeb jednotlivých oborů. [7] 

5.2.1 Integrace a automatizace sběru a toku informací  

Pro úspěšně fungující projekt prediktivní údržby je nutné vyřešit;  

 Lidský faktor – vyhovující vzdělání, finanční ohodnocení, vhodná osobnost, 

angažovanost managementu.  

 Technologie – vhodné metody, přístroje, síťové funkce, cena, reporty, grafický 

interface (HMI).  

 Procesy – integrace do procesu údržby, přenosy mezi CMMS, automatizace přenosu a 

sběru dat.  

 Zprávy – komplexní vyhodnocení stavu, určení příčin, doporučení akce, síťová 

dostupnost, HMI.  

Velmi důležitým faktorem úspěšnosti je automatizace a propojení sběru dat preventivní, 

autonomní (TPM) a prediktivní údržby pomocí průmyslových kapesních počítačů a 

diagnostických přístrojů nové generace, které jsou určeny pro operátory a údržbáře. Dalším 

důležitým krokem pro úspěšnost je zapojení údržby a operátorů do procesu sběru inspekčních, 

provozních a diagnostických dat (Operator Driven Maintenance). Nová generace přístrojů a 

SW umožní sběr a vyhodnocení dat na místě a šíření informací po síti, včetně přenosů do 

řízení údržby (www.cmms.cz). 

Výstupy získané prostřednictvím moderních metod údržby jsou dále využity k upravování 

nebo předdefinování existujících programů údržby. 

Nedílnou součástí údržby jsou ale i legislativní požadavky na kontrolu (revizi), které ovlivňují 

odstavení zařízení.  Účinné a efektivní systémy údržby jsou nutné pro splnění požadavků, 

například pro bezpečnost, kvalitu, nízké provozní náklady aj. 

Zaměstnanci mohou naplánovat činnosti údržby pro minimalizaci nebo odstranění 

přesčasových nákladů. Dále mohou být minimalizovány skladové zásoby, protože díly nebo 

zařízení na podporu předpokládaných nároků údržby nebude nutné objednat předem. Zařízení 
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bude provozováno na optimální úrovni, čímž se ušetří náklady na energii a zvýší se 

spolehlivost zařízení. 

Průzkumy odhadují, že správně fungující program prediktivní údržby může zajistit úspory 

ve výši 8 % až 12 %. V závislosti na typu zařízení, na přístupu reaktivní údržby a na 

materiálních podmínkách se dá dosáhnout úspory 30 % až 40 %. Ukazují také následující 

průměrné úspory v průmyslu po zahájení funkčního programu prediktivní údržby: Výstupy 

získané prostřednictvím moderních metod údržby jsou dále využity k upravování nebo 

předdefinování existujících programů údržby. [7] 

5.3 Vyhodnocení naměřených hodnot zařízení z hlediska maximalizace 

spolehlivosti  

U obnovovaných objektů bývá obvykle stanovena povinnost provádět preventivní údržbu. 

Preventivní údržba na jedné straně sice zvyšuje pohotovost objektu a tím snižuje náklady na 

nepohotovost, na straně druhé ale přináší náklady v podobě nutné odstávky objektu a nákladů 

na údržbu. Existuje několik možností hodnocení údržby, zejména; 

  

 pomocí součinitele pohotovosti a součinitele technického využití,  

 pomocí výpočtu celkové efektivity výrobního zařízení. 

 

Optimalizovat intervaly preventivních prohlídek pak lze; 

 

 metodou maximalizace koeficientu pohotovosti, 

 metodou minimalizace celkových nákladů. 
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6. Totálně produktivní údržba a její začlenění do podnikových 

struktur 

Poruchy strojů, přístrojů a montážních linek jsou často příčinou nadbytečných nákladů ve 

normě prostojů, narušení výroby, nekvalitních výrobků (zmetků), výdajů na náhradní díly atd. 

Údržba je pak často díky svým vysokým nákladům a nízkou efektivností jednou z posledních 

oblastí, ve které lze dosáhnout snížení nákladů. Z tohoto pohledu je cíl managementu 

transformovat konvenční systém údržby na tzv. totálně produktivní údržbu (Total productive 

maintenance – TPM), v rámci které by bylo dosahováno nízkých nákladů a vysoké 

produktivity [3].  

6.1  Princip TPM  

Filozofie TPM spočívá v zapojení všech pracovníků provozu do systémů údržby. 

Definice TPM zahrnuje následujících 5 elementů:  

1. TPM má za cíl maximalizovat efektivnost výrobního zařízení, 

2. TPM upevňuje produktivní údržbu s ohledem na celý životní cyklus zařízení, 

3. TPM je implementována v různých odděleních podniku (výroba, údržba, atd.), 

4. TPM zahrnuje každého jednotlivého zaměstnance od vrcholového managementu až 

            po provozního pracovníka, 

5. TPM je založena na podpoře produktivní údržby pomocí motivace k aktivitám malých               

            skupin (výrobních týmů). 

Slovo totální postihuje tři významná zaměření, popisující základní vlastnosti TPM; 

 totální efektivnost indikující zajištění ekonomické efektivnosti 

           a ziskutvornosti, 

 totální systém údržby zahrnující preventivní údržbu i následnou údržbu a produktivní 

údržbu, 

 totální účast všech zaměstnanců zahrnující autonomní údržbu prováděnou operátory 

prostřednictvím malých skupinových či týmových aktivit.  

Klíčem k radikálnímu zlepšení, které může TPM přinést, je změna podnikové kultury. Je 

nutné opustit organizační struktury, ve které jsou údržbáři a operátoři odděleni. Cílem TPM  

je eliminace 6 velkých ztrát v průmyslové výrobě a to; 

 prostoje související s poruchami a poškozením strojů  

            a zařízení,  

 čas na seřizování a nastavování parametrů,  
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 ztráty způsobené přestávkami ve výkonu zařízení,  

 ztráty rychlosti průběhu výrobních procesů,  

 kvalitativními důsledky procesních chyb,  

 snížení výkonu ve fázi náběhu výrobních procesů.  

Podle filozofie TPM mohou být tyto ztráty buď úplně eliminovány, nebo silně potlačeny. 

Ztráty vznikají na základě způsobu výroby provozování a údržby daného zařízení a jednak na 

základě lidských chyb. Filozofie TPM potom z hlediska možnosti potlačení uvedených ztrát 

uvádí;  

 změnu postojů pracovníků k údržbě jako činnosti,  

 zvyšování kvalifikace a dovednosti pracovníků z hlediska údržby,  

 zvýšení efektivnosti každého zařízení,  

 implementaci plánovitého přístupu k údržbě v centrech údržby.  

Mezi nevyčíslitelné účinky TPM patří zejména systematičnost, pořádek, dokonalost,  

bezproblémovost, disciplína, vytváření předpisů pro údržbu; k vyčíslitelným účinkům patří  

zmenšení ztrátových časů z celkové doby provozu zařízení, zvýšení času chodu zařízení,  

snížení vad výrobku atd. [3] 

 

Hlavní fáze zavádění TPM: 

 předpřípravné stádium – rozhodnutí vedení o zavedení TPM, organizační  

            změny, školení atd.,  

 přípravné stádium – zahájení realizace,  

 realizační stádium – zlepšení efektivnosti, vypracování systému plánovaných oprav, 

zaškolení obsluhy v oblasti údržby, sledování efektivnosti provozu atd.,  

 nastolení trvalého provozu.  

6.2  Produktivita údržby její měření a ukazatelé  

Produktivní údržba je údržba, která přináší maximální efekt, kterým máme na mysli 

nulové prostoje (nebo prostoje blížící se k nule) způsobené údržbou po poruše při zachování  

způsobilosti výrobního zařízení. Maximálního efektu lze dosáhnout pouze u přetržitých 

provozů, kdy je preventivní údržbu možno provádět mimo pracovní směnu např. při 

přestávkách, kdežto v nepřetržitých provozech bude docházet k prostojům vždy v důsledku  

vykonávání preventivní údržby. [7] 

Z toho je zřejmé, že reálný efekt údržby se většinou pouze blíží k nulovým prostojům 
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výrobního zařízení. Proto je logicky správnější hovořit o optimálním efektu údržby, což je v 

podstatě kompromis mezi preventivní údržbou a údržbou po poruše, přičemž se hledá 

nejvýhodnější poměr mezi hrubým ziskem a náklady na údržbu vždy za určité časové období. 

Náklady na interní údržbu jsou mzdové, materiálové a režijní položky, náklady na externí 

údržbu tvoří její fakturační cena.  

Ukazatel produktivity údržby se stanovuje hůře, než např. ukazatel produktivity práce. Ve 

druhém případě je totiž jednoduché určit množství práce, která byla vykonána za určitý čas. 

Např. u dělníka, který kope výkop pro uložení kabelu, může být poměrně vhodným měřítkem 

produktivity práce množství zeminy, vykopané a přemístěné za jednotku času. Podobně lze 

sice sledovat i produktivitu práce jednotlivých údržbářů, např. kolik udělá za jednotku času 

standardních oprav za srovnatelných podmínek (např. mazání strojů). Obtížně se ale 

vyhodnocuje produktivita práce např. ukazatelem počtu odstraněných poruch za jednotku 

času, počtu lokalizací poruch za jednotku času, protože výskyt, rozsah a pracnost lokalizace 

může být velmi proměnlivá a na vůli údržbáře nezávislá.  

Pokud je úkolem stanovit ukazatel produktivity údržby jako výsledek řady procesů 

zabezpečovaných zpravidla větším počtem údržbářů, nemůžeme použít ukazatel produktivity  

(množství práce za čas), protože může nastat, že údržbáři mohou sice pracovat velice silovně, 

ale neúčelně a neúčinně a celkové prostoje se nezmenší, ale musíme vyjít jak z dílčích, tak i z 

výsledného efektu (účinku) údržby na provoz a způsobilost výrobního zařízení. Z tohoto 

pohledu je definována vnitřní a vnější produktivita údržby [4].  

Vnitřní produktivita údržby závisí především na; 

 intenzitě práce údržbáře,  

 logistickém zajištění údržby.  

Vnitřní produktivita vyjadřuje výkon údržbáře za jednotku času a ovlivňuje přímo  

náklady na údržbu.  

Naopak vnější produktivita údržby je dána hlavně; 

 úrovní programu údržby a jeho důkladným dodržováním,  

 správně stanoveným rozsahem údržby,  

 poměrem mezi preventivní údržbou a údržbou po poruše.  

Vnější produktivita představuje dopad údržby na provozuschopnost a způsobilost 

výrobního zařízení a lze jí vyjádřit efektivitou výrobního zařízení, tj. množstvím čisté 

produkce za jednotku času a dále také ekonomickým vyjádřením jako poměr hrubého zisku k 

nákladům na údržbu za určité časové období. Stupeň využití výrobního zařízení, a tím i jeho 
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výkonnost ovlivňují následující faktory; 

 prostoje strojů a zařízení, způsobené organizačními (výrobními) příčinami, (např. 

nejde elektřina, chybí pracovník nebo materiál),  

 prostoje strojů a zařízení, způsobené čerpáním času na odpočinek a osobní potřebu, 

prostoje strojů a zařízení v důsledku preventivní údržby, kterou nelze provádět za 

chodu a v období mimo pracovní směnu,  

 prostoje strojů a zařízení v důsledku poruch a vyvolání dalších závislých ztrát (např. 

větší rozsah poškození, ohrožení zdraví a životního prostředí),  

 prostoje strojů a zařízení v důsledku nutného přestavování a seřizování (např. výměny 

opotřebených nástrojů, zápustek, forem atd.),  

 prostoje strojů a zařízení v důsledku technologických poruch, např. špatnou činností  

            čidel, blokováním výrobků v dopravních trasách atd.  

V typickém metalurgickém provozu se zpravidla nepředpokládá prostoj kvůli času na 

osobní potřebu (     ), protože se u takovýchto zařízení předpokládá nepřetržitý provoz [5].  

Dále jsou prostoje z důsledku technologických poruch (   ) uvažovány jako součást 

prostojů v důsledku poruch (   ). Uvedených šest členů má vliv na celkovou efektivitu 

výrobního zařízení a na výslednou výrobní produkci (vyjádřenou naturálně i ekonomicky 

objemem tržeb). Je naprosto jasné, že první dva ztrátové činitele údržba nijak neovlivňuje. Je 

však nutné je do celkové efektivity zahrnout, protože tyto ztráty jsou často větší, než ztráty 

způsobené údržbou.  

Cílem údržby je kromě zajištění způsobilosti výrobního zařízení také minimalizace všech 

sedmi zbývajících ztrátových činitelů. To má smysl pouze v případě, kdy požadovaný objem 

výroby plně využívá kapacitu výrobního zařízení a je pro získanou produkci zajištěn odbyt. V 

opačném případě, kdy je poptávka výrazně menší než kapacita výrobního zařízení, efekt z 

minimalizace ztrátových činitelů se ztrácí.  

Celková efektivita výrobního zařízení (6.1), (součinitel využití) CEVZ se vypočítá 

podle vztahu; [2] 

 

                                           = 
     

     
 
     

     
 * SMW * SJP 

                = 
                    

     
 
                             

     
 * SMW * 0.99                                  (6.1) 

 

kde:   CEVZ        je      celková efektivita výrobního zařízení 

          EVZU        -       celková efektivita výrobního zařízení ovlivněné údržbou 
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                          -       provozní čas směny (min) 

                         -       organizační prostoje (min) 

                        -       čas na odpočinek a osobní potřebu (min)   

                         -       produktivní čas směny (min) 

                        -       operativní čas směny (min) 

                          -       prostoj v důsledku preventivní údržby (min) 

                          -       prostoj v důsledku údržby po poruše (min) 

                          -       prostoj v důsledku přestavování a seřizování (min) 

                          -       prostoj v důsledku odstraňování technologických poruch (min) 

                        -       součinitel využití provozního času směny 

                        -       součinitel využití produktivního času směny 

                        -      součinitel možného využití výkonnosti 

                          -      součinitel jakosti produkce 

 

Produktivní čas směny (6.2), je rovný provoznímu času směny, zmenšenému o 

organizační prostoje a čas na odpočinek a osobní potřeby pracovníka, tedy  

     =      -       -                                                                (6.2) 

Kde:                  -       produktivní čas směny (min) 

 

Operativní čas směny (6.3), je provozní čas směny zmenšený o všechny prostoje 

výrobního zařízení, tedy 

      =      -       -        -      -      -      -     =        -      -      -     -         (6.3) 

Kde:                   -       operativní čas směny (min) 

 

Cílem maximalizace spolehlivosti v tomto pojetí je dosáhnout minimálních doporučených 

hodnot koeficientů      ,      ,    ,     a CEVZ, které jsou [2]: 

        ≥   0,95  

        ≥   0,9  

        ≥   0,96  

           ≥   0,99  

 CEVZ  ≥   0,8  

Zvyšování produktivity údržby představuje optimalizaci prostojů vyvolaných preventivní 

údržbou    , snižování prostojů v důsledku přestavování a seřizování    , v důsledku údržby 
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po poruše     a v důsledku odstraňování technologických poruch. Uvedené změny ztrátových 

činitelů vedou ke zvyšování efektivity výrobního zařízení ovlivněné údržbou (EVZU), a tím 

pádem i ke zvýšení celkové efektivity výrobního zařízení (CEVZ).  

Na druhé straně je nutno si uvědomit, že interní údržba představuje materiálové, pracovní 

a režijní náklady, externí údržba pak představuje náklady, dané fakturační cenou. [2] 
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7. Hodnocení a analýza efektivity průmyslových zařízení 

7.1 Popis zkoumaného zařízení 

Zkoumané objekt se skládá ze čtyř simulovaných zařízení, každé zařízení je přitom 

složeno z více částí. Součástí prvního zařízení jsou čtyři části, druhé se skládá z tří částí, třetí 

zařízení potom obsahuje části dvě a poslední čtvrté zařízení je složeno s částí čtyř. Na obrázku 

7.1, je uvedena struktura celého zkoumaného objektu. 

 

 

 

Obr.7.1 – Struktura zkoumaného zařízení 

     

 

V další části této práce se již budeme zabývat výpočtu celkové efektivity výrobního 

zařízení. Tento výpočet provedeme pro všechny čtyři zařízení i jejich dílčí částí. 

Součástí výpočtů celkové efektivity budu také výpočet součinitelů možného využití výkonu 

SMW, součinitel využití produktivního času směny SVRCS, součinitel využití provozního času 

směny SVPCS. Tato práce se nezabývá kvalitou finálního produktu proto součinitel jakosti 

produkce SJP, bude nahrazen konstantou 0,99. 

7.2 Stanovení celkové efektivity dle dostupných dat 

Ke stanovení celkové produktivity výrobního zařízení využijeme postupu uvedeného 

v předešlé kapitole. Simulační data jsou z důvodu jejich obsáhlosti uložena na přiloženém 

CD, v adresáři přílohy\data14. V tabulkách 7.2 až 7.5 jsou uvedeny výpočty efektivity 

jednotlivých částí zařízení. 

U těchto výpočtu byl kladen důraz na hodnocení efektivity výrobního zařízení z hlediska 

poruchovosti a údržby. Proto jsou ostatní prostoje zařízení zanedbány. Tato práce je zaměřena 

na zvýšení efektivity výrobního zařízení z hlediska optimalizace údržby, proto prostoje typu 
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přestávky pro osobní potřebu neuvažujeme. 

 

Tabulka 7.2 – Vpočet CEVZ pro zařízení jedna. 

Výpočet CEVZ - Zařízení 1   

FAKTOR ČÁST 1 ČÁST 2 ČÁST 3 ČÁST 4 

tPCS    -   Provozní čas směny 1000 1000 1000 1000 

tPRC     -  Produktivní  čas směny  993,7223 783,7726 718,2934 939,2219 

tOPER  -  Operatívní čas směny 677,1008 685,7721 581,2067 911,7146 

tPU       -  Údržba a plánovaná oprava 25,62931 21,18245 15,85484 3,293145 

tUP       -  Prostoje vlivem poruchy 114,8364 44,02842 14,86391 3,073602 

tPS        -  Přestavba 120,6719 19,7001 51,46835 10,20577 

ttp        - Prostoje odstraňování technologických poruch 55,48387 13,08953 54,89957 10,93475 

tORG     -  Organizační prostoj 6,277723 216,2274 281,7066 60,77814 

Součinitel využití provozního času směny SVPCS 0,993722 0,783773 0,718293 0,939222 

Součinitel využití produktivního času směny SVRCS 0,681378 0,874963 0,809149 0,970713 

Součinitel možného využití výkonnosti SMW 0,677101 0,685772 0,581207 0,911715 

Součinitel jakosti produkce SJP 0,99 0,99 0,99 0,99 

Koeficient pohotovosti Kp 0,864487 0,939671 0,975064 0,99664 

Koeficient technického využití  Ktv 0,839109 0,913166 0,9498 0,993065 

Celková efektivita výrobního  zařízení - CEVZ 0,453881 0,465581 0,334423 0,822911 
 

 

 

Z takto získaných informací můžeme již v tomto okamžiku analyzovat stav jednotlivých 

částí zařízení. 

Z tabulky 7.2 je u prvního zařízení patrné, že první, druhou i třetí část, z  hlediska celkové 

efektivity zařízení, negativně ovlivňuje součinitel možného využití výkonnosti. Operativní čas 

směn na těchto částech zařízení nedosahuje hodnot čtvrté části. 
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Podobně jako u prvního zařízení je možno stanovit nejproblematičtějších části druhého 

zařízení.  

 

Tabulka 7.3 – Vpočet CEVZ pro druhé zařízení. 

Výpočet CEVZ - Zařízení 2 

FAKTOR ČÁST 1 ČÁST 2 ČÁST 3 

tPCS    -   Provozní čas směny 1000 1000 1000 

tRCS     -  Produktivní  čas směny  994,9599 981,8723 723,8738 

tOPER  -  Operatívní čas směny 971,2467 686,5791 625,5187 

tPU       -  Údržba a plánovaná oprava 1,097715 51,35054 15,85484 

tUP       -  Prostoje vlivem poruchy 4,39086 49,51659 25,62931 

tPS        -  Přestavba 14,57967 95,44553 55,48387 

ttp        - Prostoje odstraňování technologických poruch 3,644917 98,98055 1,387097 

tORG     -  Organizační prostoj 5,040118 18,12767 276,1262 

Součinitel využití provozního času směny SVPRC 0,99496 0,981872 0,723874 

Součinitel využití produktivního času směny SVRCS 0,976167 0,699255 0,864127 

Součinitel možného využití výkonnosti SMW 0,971247 0,686579 0,625519 

Součinitel jakosti produkce SJP 0,99 0,99 0,99 

Koeficient pohotovosti Kp 0,995499 0,932731 0,961538 

Koeficient technického využití  Ktv 0,994381 0,871906 0,960615 

Celková efektivita výrobního  zařízení - CEVZ 0,933887 0,466677 0,387361 
 

 

 

Tabulka 7.3 naznačuje, že pouze první část zařízení splňují minimální doporučenou 

hodnotu koeficientu CEVZ  ≥  0,63. Druhá a třetí část zaostává v součinitelech možného 

využití výkonnosti a také v součinitelech provozního respektive produktivního času směny. 
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Dále je dle efektivity hodnoceno také třetí zařízení. Součástí tohoto zařízení jsou dvě 

části. S tabulky 7.4 je možno vypozorovat že první část taktéž z hlediska efektivity výrobního 

zařízení předčí část první. Největší zásluhu pak na tomto jevu mají součinitel možného využití 

a také součinitel produktivního času směny.  

Z uvedených hodnot můžeme usoudit, druhá část třetího zažízení trpí velkou 

poruchovostí.  

 

 

Tabulka 7.4 – Vpočet CEVZ pro zařízení tři. 

Výpočet CEVZ - Zařízení 3 

FAKTOR ČÁST 1 ČÁST 2 

tPCS    -   Provozní čas směny 1000 1000 

tRCS     -  Produktivní  čas směny  981,9816 930,956 

tOPER  -  Operatívní čas směny 971,2467 732,5847 

tPU       -  Údržba a plánovaná oprava 0,109772 1,153319 

tUP       -  Prostoje vlivem poruchy 5,708118 187,9765 

tPS        -  Přestavba 4,824215 7,171371 

ttp        - Prostoje odstraňování technologických poruch 0,092773 2,070108 

tORG     -  Organizační prostoj 18,0184 69,04403 

Součinitel využití provozního času směny SVPRC 0,981982 0,930956 

Součinitel využití produktivního času směny SVRCS 0,989068 0,786917 

Součinitel možného využití výkonnosti SMW 0,971247 0,732585 

Součinitel jakosti produkce SJP 0,99 0,99 

Koeficient pohotovosti Kp 0,994157 0,749021 

Koeficient technického využití  Ktv 0,994046 0,794807 

Celková efektivita výrobního  zařízení - CEVZ 0,933887 0,531314 
 

 

 

Pokud bychom se tomuto zařízení věnovali podrobněji, můžeme si všimnout, že to obě 

dvě části třetího zařízení nepodléhají žádnému systému údržby. Zatím co první část zatím 

netrpí nadměrnou poruchovostí, část druhá ano. Příčiny můžeme hledat ve stáří jednotlivých 

částí ale také například v prostředí, které může negativně ovlivňovat technický stav druhé 

části zařízení. Je pravděpodobné že, pokud by se zavedl na toto zařízení některý ze systému 

údržby, mohli bychom očekávat pokles prostojů zapříčiněných poruchou.   
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V posledním případě je uvedená tabulka 7.5, s výpočtem CEZV čtvrtého zařízení, které je 

složeno ze tří částí. První, druhá, ani třetí část nesplňuje minimální doporučenou hodnotu 

koeficientu CEVZ a s hodnotami 0,419 vykazující část jedna, 0,552 část dvě a 0.632 část tři 

se jeví jako nejslabší článek tohoto systému. 

 

 

Tabulka 7.5 – Vpočet CEVZ pro zařízení čtyři. 

Výpočet CEVZ - Zařízení 4 

FAKTOR ČÁST 1 ČÁST 2 ČÁST 3 

tPCS    -   Provozní čas směny 1000 1000 1000 

tRCS     -  Produktivní  čas směny  985,682 998,3504 993,1255 

tOPER  -  Operatívní čas směny 650,9608 746,7939 799,4124 

tPU       -  Údržba a plánovaná oprava 122,575 13,23464 5,97082 

tUP       -  Prostoje vlivem poruchy 107,2531 154,5298 114,8055 

tPS        -  Přestavba 48,95012 66,93164 65,9638 

ttp        - Prostoje odstraňování technologických poruch 55,94299 16,86041 6,972886 

tORG     -  Organizační prostoj 14,31801 1,649606 6,874536 

Součinitel využití provozního času směny SVPRC 0,985682 0,99835 0,993125 

Součinitel využití produktivního času směny SVRCS 0,660417 0,748028 0,804946 

Součinitel možného využití výkonnosti SMW 0,650961 0,746794 0,799412 

Součinitel jakosti produkce SJP 0,99 0,99 0,99 

Koeficient pohotovosti Kp 0,858545 0,828552 0,874422 

Koeficient technického využití  Ktv 0,739066 0,816562 0,868748 

Celková efektivita výrobního  zařízení - CEVZ 0,419512 0,552124 0,63267 
 

 

 

Všimněme si, že u části jedna celkovou efektivitu nejvíce ovlivňuje součinitel možného 

využití. Při podrobnější analýze můžeme konstatovat, že i přes 122h odstávek zapříčiněných 

údržbou, dosahuje tato část velké poruchovosti. Tento jev může být zapříčiněn více důvody, 

nekvalitně prováděnou nebo také špatně čí neefektivně navrženou údržbou.    

Analýzou takto vypočtených hodnot se budeme zabývat v následující kapitole. Je však 

zřejmé že celková efektivita výrobního zařízení a její dílčí součinitelé a ukazatelé jsou silným 

nástrojem při odhalování problematiky týkající se provozuschopnosti výrobního zařízení.  
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7.3 Analýza vypočtených hodnot 

V kapitole osm byly vypočítány koeficienty a součinitelé ovlivňující provozuschopnost 

jednotlivých částí zařízení. Tyto výpočty je možno dále analyzovat. Na obrázku 7.6 můžeme 

vidět grafické znázornění analýzy již dříve zpracovaných dat. 

 

 

 

 

Obr. 7.6 –- Grafické znázornění analýzy zpracovaných dat 

 

 

Tato práce může posloužit jako metodický pokyn k samotnému naprogramování takovéto 

aplikace, to však není cílem ani součástí této práce 

V našem případě budeme postupovat následovně. Nejprve budou předem určeny limity 

součinitelů jakosti, výkonnosti a disponibility, a samozřejmě také námi požadovaná limita 

celkové efektivity výrobního zařízení. Vyhodnocení takto analyzovaných dat znázorníme 
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v jednoduchém a přehledném grafickém zobrazovači doplněném o červeně, žlutě a zeleně se 

podbarvující terčíky. Pomocí takovéto jednoduché aplikace budeme schopni kontinuálně 

vyhodnocovat a analyzovat problematické aspekty jednotlivých částí výrobního zařízení a 

zároveň nám umožní cíleně zasahovat právě v těch částí kde je to zrovna potřeba.  

7.4 Návrh vizualizace informačního systému 

Tato práce může posloužit jako metodický pokyn k samotnému naprogramování takovéto 

aplikace, to však není cílem ani součástí této práce. Na obrázku 7.7 je znázorněna vizualizace 

informačního systému CEVZ díky němuž je možno kontinuálně sledovat stav jednotlivých 

parametrů daného zařízení z hlediska efektivity výrobního zařízení. 

Objasníme si tedy princip navrhované analýzy. Za pomocí expertní analýzy jsou předem 

určeny procentuální limity jednotlivých složek ovlivňujících celkovou efektivitu výrobního 

zařízení, a také samotná hranice dosažené efektivity CEVZ.  

Pokud se hodnoty pohybují v námi požadovaných procentuálních mezích pak se u dané 

hodnoty objeví zeleně podbarvený indikátor, znázorňující stav kdy zařízení toto kritérium 

efektivity splňuje.  

     Pokud se u číselné hodnoty objeví žlutě zabarvený indikátor, znamená to, že tento ukazatel 

poklesl pod stanovenou limitu a můžeme tedy předpovídat, že tento ukazatel začíná negativně 

ovlivňovat celkovou efektivitu zařízení. V takovémto případě analyzujeme, a můžeme včas a 

cíleně reagovat vzhledem k nápravě. 

Pokud se u hodnoty objeví červený indikátor, znamená to, že takovýto ukazatel klesl pod 

minimální mez a již v tuto chvíli značně ovlivňuje celkovou efektivitu zařízení. Problém tedy 

nebyl správně vyhodnocen a efektivní zásah se nedostavil. 

 

 

 

Obr. 7.7 – Návrh vizualizace informačního systému  CEVZ 

Tento obrázek je pouze ilustrativní a může tedy posloužit jako inspirace pro zobrazení 
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takto vytvořené aplikace.  

Na obrázku 7.8, jsou znázorněny limity součinitelů, které byly stanoveny dle analýzy 

výpočtů celkové efektivity výrobního zařízení z předem stanovených simulačních dat. 

 

 

 

Obr. 7.8 – limity nastavené pro indikaci barevných terčíků 

 

 

Na obrázku 7.9, jsou graficky znázorněné hodnoty celkové efektivity všech částí 

jednotlivých zařízení.  

 

 

 

 

Obr. 7.9 – Graf celkové efektivity výrobního zařízení všech částí. 
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8. Optimalizace plánovaných periodických kontrol 

provozuschopnosti 

Je mnoho možností jak zvýšit celkovou efektivitu výrobního zařízení. Tato práce se však 

zabývá návrhem plánování preventivních kontrol. Pokud se budou kontroly provádět příliš 

často, omezí se tím možná doba provozu ve stavu poruchy, ale vzrostou náklady na 

pravidelnou kontrolu, při dlouhých intervalech mezi kontrolami zase stoupne riziko, že 

zařízení bude dlouhou dobu provozováno v nevyhovujících podmínkách [2].   

Pro stanovení plánovaných periodických kontrol je možno použít hned několik metod. 

V této práci je uvedena metoda maximalizace koeficientu pohotovosti. Užitím této metody 

optimalizujeme intervaly kontrol způsobilosti zařízení k provozu tak, aby se dosáhlo co 

největšího koeficientu pohotovosti, tzn. co největšího poměru průměrné doby, po kterou je 

zařízení plně způsobilé k provozu k celkové době jeho používání. 

8.1 Formulace úlohy  

Předpokládáme zařízení, u kterých případná porucha nevyvolá ihned přerušení provozu a 

neprojeví se okamžitě selháním celého systému, ale má vliv na kvalitu činnosti systému. 

Přítomnost poruchy však může vyvolat např. větší opotřebení některých jiných částí systému, 

větší spotřebu energie, znemožnění některých funkcí, používaných jen příležitostně atd. 

Přítomnost poruchy lze zjistit pouze určitými typy zkoušek, měřeními atd. Zjednodušeně lze 

konstatovat, že při provozu zařízení ve stavu poruchy vznikají určité ztráty.  

Aby se vzniku těchto ztrát zabránilo, nebo se tyto ztráty úplně vyloučily, uskutečňují se v 

určitých předem stanovených intervalech zkoušky provozuschopnosti zařízení. Tyto zkoušky 

jsou ale také spojeny s určitými náklady nebo ztrátami, např. ztráta výkonu zařízení po dobu 

zkoušky, zapojení přístrojů, demontáž atd.  

8.2 Maximalizace koeficientu pohotovosti  

Jedna z možností jak vhodně zvolit intervaly kontrol způsobilosti zařízení k provozu je 

stanovit intervaly tak, aby se dosáhlo co největšího koeficientu pohotovosti, tj. co největšího 

poměru průměrné doby, po kterou je zařízení plně způsobilé k provozu k celkové době jeho 

používání. 

Pokud budeme uvažovat, že doba trvání zkoušky provozuschopnosti je    jednotek času a 

odstranění poruchy trvá    jednotek času. Po celou dobu každé zkoušky nebo opravy není 

zařízení způsobilé pro provoz, stejně jako od výskytu poruchy do nejbližší zkoušky. Pokud 
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nastala porucha v intervalu mezi (k – 1) a k-tou zkouškou a byla odhalena při k-té zkoušce, 

bylo zařízení mimo provoz celkem po dobu určující vztah (8.1). [2] 

 

                                                         + (    – T ) +                                                      (8.1) 

 

kde     je celková doba neschopnosti provozu v důsledku k zkoušek,     – T je doba od 

okamžiku T vzniku poruchy do okamžiku    nejbližší kontroly a    dobu neschopnosti 

provozu při opravě nebo výměně.  

Celková střední doba neschopnosti k provozu vztah (8.2), potom tedy bude popsána [2]  

 

 (8.2) 

                             

 

 

Střední doba provozuschopnosti je potom právě rovna střední době do poruchy Ts. 

Koeficient pohotovosti můžeme tedy vyjádřit vztahem (8.3). [7] 

 

(8.3) 

                            

 

 

Hodnoty   ,   , …    znamená dobu provozu předcházející i-té kontrole, čili   , je 

okamžik první kontroly, ale   , je okamžik druhé kontroly, zmenšený o dobu první zkoušky, 

   je okamžik třetí kontroly, zmenšený o dobu prvních dvou zkoušek atd.,      – tk je „čistý 

čas“ provozu mezi kontrolou k a (k+1).  

Ze vztahu (8.3) je patrno, že maximální hodnoty koeficientu pohotovosti se dosáhne takovou 

volbou kontrolních intervalů, při které se minimalizuje vztah (8.4). [2] 
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(8.4) 

 

 

 

Popsaný postup je však platný pouze za předpokladu, že zařízení se bude používat po  

dlouhou dobu, že během své existence bude zařízení vícekrát opravováno, nebo že zařízení  

téhož typu bude vícekrát měněno. [2], [7] 

8.3 Algoritmus pro stanovení optimálních intervalů preventivních prohlídek 

Pro efektivní vyhodnocení naměřených hodnot, byl vytvořen algoritmus za pomocí 

kterého je možno stanovit optimální intervaly preventivních kontrol z hlediska maximalizace 

koeficientu pohotovosti.   

Princip algoritmu byl popsán v předešlé kapitole kde je nastíněn postup výpočtu. Na 

obrázku (8.5) je uveden vývojový diagram algoritmu. 

 



40 
 

 

Obr. 8.5 –  Maximalizace koeficientu pohotovosti, vývojový diagram algoritmu [7] 
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8.4 Návrh opatření a přepočet optimálních intervalů 

Pokud se budou kontroly provádět příliš často, omezí se tím možná doba provozu ve 

stavu poruchy, ale vzrostou náklady na pravidelnou kontrolu, při dlouhých intervalech mezi 

kontrolami zase stoupne riziko, že zařízení bude dlouhou dobu provozováno v nevyhovujících  

podminkách. 

K modelu optimalizace preventivních kontrol využijeme dat vykazujících první část 

čtvrtého zařízení. Toto zařízení vykazuje velké prostoje způsobené údržbou  ale také vysoký 

podíl obnovy po poruše. Za předpokladu optimálně navržených intervalů prováděných 

pravidelných kontrol předpokládáme pokles doby obnov po poruše. Nalezení optima sebou 

přináší zvýšení koeficientu celkové efektivity výrobního zařízení. 

Z tabulky 8.6 výpočtu celkové efektivity použijeme data pro maximalizaci koeficientu  

pohotovosti. 

 

 

Tabulka 8.6 –  Vpočet CEVZ pro zařízení čtyři před optimalizaci pl. kontrol 

Výpočet CEVZ - Zařízení 4 

FAKTOR ČÁST 1 ČÁST 2 ČÁST 3 

tPCS    -   Provozní čas směny 1000 1000 1000 

tRCS     -  Produktivní  čas směny  985,682 998,3504 993,1255 

tOPER  -  Operatívní čas směny 650,9608 746,7939 799,4124 

tPU       -  Údržba a plánovaná oprava 122,575 13,23464 5,97082 

tUP       -  Prostoje vlivem poruchy 107,2531 154,5298 114,8055 

tPS        -  Přestavba 48,95012 66,93164 65,9638 

ttp        - Prostoje odstraňování technologických poruch 55,94299 16,86041 6,972886 

tORG     -  Organizační prostoj 14,31801 1,649606 6,874536 

Součinitel využití provozního času směny SVPRC 0,985682 0,99835 0,993125 

Součinitel využití produktivního času směny SVRCS 0,660417 0,748028 0,804946 

Součinitel možného využití výkonnosti SMW 0,650961 0,746794 0,799412 

Součinitel jakosti produkce SJP 0,99 0,99 0,99 

Koeficient pohotovosti Kp 0,858545 0,828552 0,874422 

Koeficient technického využití  Ktv 0,739066 0,816562 0,868748 

Celková efektivita výrobního  zařízení - CEVZ 0,419512 0,552124 0,63267 

 

 

Takto získané data zadáme do výpočetního programu model maximalizace koeficientu 

pohotovosti pro který, byl vytvořen algoritmus viz obrázek 8.5, ve kterém je znázorněn 

vývojový diagram. Program byl vytvořen ve vývojovém prostředí Delphi. 
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Pro názornost uvádíme dva výpočty optimalizace preventivních prohlídek. Obrázek 13.2 

znázorňuje příklad, v němž byly použity data, tedy střední hodnoty, zařízení čtyři a konkrétně 

jeho první části.  

 

 

 

Obr. 8.7 – Obrazovka aplikace, optimalizace preventivních kontrol 

 

 

Z tabulky 8.7, můžeme stanovit 26 preventivních prohlídek, prováděných v intervalech 

60h, a každá takto vykonaná prohlídka by trvala cca 5,8h. Doposud no tomto zařízení nebyla 

prováděná plánovaná údržba spíše v chaotických časových intervalech. 

Pro přehlednější znázornění je v Obrázku 8.8 uveden graf, nastiňující doby četnost 

kontrol před a po optimalizaci metodou maximalizace koeficientu pohotovosti.   
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8.5 Vyhodnocení výsledku maximalizace koeficientu pohotovosti  

K vyhodnocení výsledku maximalizace koeficientu pohotovosti, jakož to nástroje pro 

optimalizaci a návrh periody provádění plánovaných kontrol výrobního zařízení, nám 

poslouží obrázek 8.8, graf četnosti plánovaných prohlídek zařízení, v němž jsou srovnány 

periody prováděných kontrol před a po optimalizaci. Doposud byly kontroly prováděny spíše 

v chaotickém cyklu. Pokud jsou zkoumaná data důvěryhodná, můžeme konstatovat že 

kontroly byly prováděny v neefektivních cyklech.   

 

 

 

 

Obr. 8.8 – Graf četnosti plánovaných kontrol 

 

 

S tohoto grafu je zřejmé, že vlivem optimalizace plánů preventivních prohlídek, která 

byla provedena na první částí čtvrtého zařízení, zohledníme-li střední dobu bezporuchovosti 

která činí 30,9 h, potom můžeme konstatovat, že vlivem plánovaných kontrol s intervalem 

1/60h, snížíme dobu prostojů vlivem poruchy o více než 30%. 

Hodnoty jednotlivých ukazatelů a součinitelů ovlivňujících celkovou efektivitu výrobního 

zařízení CEVZ, dále přepočteme s upravenými hodnotami prostojů vlivem poruchy a 

následně srovnáme, zda se tato nová skutečnost promítla do hodnoty CEZV.  

K tomuto srovnání nám dobře poslouží tabulka 8.8. V prvním sloupci jsou uvedeny 

hodnoty CEVZ, před použitím metody maximalizace koeficientu pohotovosti. U hodnot ve 
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sloupci dvě jsme zohlednili optimalizační metodu plánování preventivních kontrol. Tato 

skutečnost se projevila ve snížení odstávek vlivem poruchy z dosavadních 107,3h na 75h. 

Toto snížení se projeví také v hodnotách dalších součinitelů. 

 

 

             Tabulka 8.8 – Srovnání výpočtů CEVZ po optimalizaci pl. kontrol. 

Srovnání před a po optimalizaci plánovaných kontrol CEVZ - Zařízení 4 

FAKTOR 
Stav 
před Stav po 

tPCS    -   Provozní čas směny 1000 1000 

tRCS     -  Produktivní  čas směny  985,682 985,682 

tOPER  -  Operatívní čas směny 650,9608 683,1839 

tPU       -  Údržba a plánovaná oprava 122,575 122,575 

tUP       -  Prostoje vlivem poruchy 107,2531 75,03 

tPS        -  Přestavba 48,95012 48,95012 

ttp        - Prostoje odstraňování technologických poruch 55,94299 55,94299 

tORG     -  Organizační prostoj 14,31801 14,31801 

Součinitel využití provozního času směny SVPRC 0,985682 0,985682 

Součinitel využití produktivního času směny SVRCS 0,660417 0,693108 

Součinitel možného využití výkonnosti SMW 0,650961 0,683184 

Součinitel jakosti produkce SJP 0,99 0,99 

Koeficient pohotovosti Kp 0,858545 0,858545 

Koeficient technického využití  Ktv 0,739066 0,739066 

Celková efektivita výrobního  zařízení - CEVZ 0,419512 0,462073 
 

 

Pokud hodnotíme zařízení z hlediska celkové efektivity výrobního zařízení, pak  

optimalizace preventivních prohlídek provedená na první části čtvrtého zařízení, tento 

ukazatel pozitivně ovlivnila. Došlo k navýšení celkové efektivity o 5.4%. 

Změny jsou pak patrné zejména v hodnotách; 

 Součinitel využití produktivního času směny SVRCS 

 Součinitel možného využití výkonnosti SMW 

 Operatívní čas směny tOPER 

 Celková efektivita výrobního zařízení CEVZ 
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Na tomto příkladu bylo dokázáno, že pokud není ve výrobním procesu správně nastaven 

systém údržby, potom takovéto zařízení negativně ovlivňuje celkovou efektivitu výrobního 

zařízení. V grafu 8.9 je patrný nárůst hodnoty CEVZ u námi zkoumaného 4 zařízení a jeho 1. 

části. 

 

 

Obr. 8.9 – Graf hodnot CEVZ  

 

 

Tento postup je možno použit jako metodický pokyn. Pokud bychom aplikovali tyto 

výpočty i na zbylé části jednotlivých zařízení, dosáhlo by se optimální periody provádění 

preventivních kontrol všech částí, z hlediska maximalizace koeficientu pohotovosti, což by se 

projevilo také na celkovou efektivitu výrobního zařízení jako celku.     

Maximalizace koeficientu pohotovosti je jen jeden z mnoha prostředku jak zvýšit 

efektivitu výrobního zařízení a součastně tak zvýšit ekonomický přínos celého podniku. Další 

metodou jsou pak ve výpočtech středních nákladu na kontroly provozuschopnosi. Tato 

metoda v sobě zahrnuje také náklady spojené s prováděním údržby, což však není náplní této 

práce. Ideálním řešením této problematiky je aplikovat tyto dvě metody a s následné analýzy 

výsledků určit optimální intervaly preventivních kontrol.  
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9. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení efektivnosti výrobního zařízení na základě 

simulovaných vstupních dat a následně navrhnout algoritmus její analýzy. Na základě 

výsledků hodnocení efektivity navrhnout algoritmus opatření v oblasti preventivní údržby 

zaměřené na maximalizaci spolehlivosti zařízení spojený s nárůstem efektivity výrobního 

zařízení.  

Pro hodnocení efektivnosti výrobního zařízení bylo využito filozofie totální produktivní 

údržby, která definuje faktory ovlivňující stupeň využití výrobního zařízení, a tím i jeho 

výkonnost a efektivitu: prostoje strojů a zařízení, způsobené organizačními (výrobními) 

příčinami, prostoje strojů a zařízení v důsledku preventivní údržby, kterou nelze provádět za 

chodu stroje, prostoje strojů a zařízení v důsledku poruch, prostoje strojů a zařízení v 

důsledku nutného přestavování a seřizování, prostoje strojů a zařízení v zapříčiněných 

technologickými poruchami. Pro účel této práce nebyla analyzována jakost produkce, a proto 

ve výpočtech byl ukazatel předpokládán konstantní s hodnotou 0,99. 

Pro provoz výrobních zařízení v typickém metalurgickém provozu je nutno uvažovat s 

jistými specifiky, tzn. z důvodu nepřetržitého provozu se zpravidla nepředpokládá prostoj 

kvůli času na osobní potřebu.  

Hlavním předmětem této práce byla disponibilita zařízení a její analýza z hlediska 

maximalizace součinitele spolehlivosti.  

Analýzou získaných výsledků a z požadavku maximalizace spolehlivosti byla následně 

pozornost zaměřena na prostoje strojů a zařízení v důsledku poruch a prostoje strojů a zařízení 

v důsledku preventivní údržby a seřízení zařízení. Tyto prostoje jsou přímo ovlivnitelné 

systém údržby zařízení. 

Tyto aspekty mají vliv na celkovou efektivitu výrobního zařízení a na výslednou výrobní 

produkci. Na základě této teorie bylo pro hodnocení efektivnosti výrobního zařízení, využito 

součinitele celkové efektivity výrobního zařízení a z hlediska hodnocení spolehlivosti daného 

zařízení součinitel pohotovosti a součinitel technického využití. Součástí těchto výpočtů byla 

navržena jednoduchá vizualizační tabulka, ve které jsou zahrnuty jednotliví činitelé 

ovlivňující celkovou efektivitu výrobního zařízení. 

 Jestliže je praktikován systém údržby vycházející z informací které nám poskytnou 

preventivní prohlídky, pak právě systémem preventivních prohlídek lze výrazně ovlivnit 

spolehlivost zařízení a tedy i efektivitu.  

Z tohoto důvodu byl pro systém preventivních prohlídek navržen systém optimalizace 



47 
 

preventivních prohlídek s využitím metody maximalizace součinitele pohotovosti. Systém byl 

následně simulován na příkladu s využitím provozních dat, ze kterého vyplynulo, že 

optimalizace preventivních prohlídek je jednou z možností maximalizace spolehlivosti a tedy 

i zvýšení efektivity zařízení. Ověření jejich přesnosti a účinnosti by však vyžadovalo 

vyzkoušení v provozu, což však nebylo předmětem této práce.  

Na tuto práci lze navázat zamyšlením se nad vytvořením informačního systému, který by 

kontinuálně a především s minimalizovaným podílem lidského faktoru shromažďoval data 

jednotlivých činitelů celkové efektivity výrobního zařízení a následně predikoval technický 

stav výrobního zařízení. Dále je možné se zamyslet nad vhodnou organizací údržby a 

údržbových týmů vzhledem k aplikaci prediktivní údržby. 
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