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ABSTRAKT 
Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch 
Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy 
další vhodné. Je realizován návrh eskalačního modelu, jeho vylepšení a vizualizace. 
V bakalářské práci je také provedeno zhodnocení řešené problematiky. 

ABSTRACT 
The bachelor thesis deals with the predictive diagnostics and maintenance of Stäubli robots in 
Bosch Diesel s.r.o. in Jihlava. The parameters monitored so far are described and other suitable 
ones are proposed for this purpose. The design of the escalation model, its enhancement and 
visualization is realized. The bachelor thesis also deals with the evaluation of the problem 
solved. 
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1 ÚVOD 

Jedním z hlavních cílů každého podniku a ukazatelem jejich konkurenceschopnosti je 
schopnost vyrábět kvalitní výrobky, a především mít spokojené zákazníky. Častým problémem 
jsou neplánované odstávky způsobené náhlými poruchami strojů nebo výrobních linek, či 
nekvalitní produkce a s tím jsou spojené ztráty na zisku a neuspokojení potřeb zákazníků. 

Dříve byla údržba ve firmách chápána pouze jako podpůrný proces a od údržby po 
poruše a podle předem stanovených intervalů se dostala až k údržbě podle stavu. Neustálý vývoj 
způsobil, že se údržba stala samostatnou disciplínou, a i změnilo se její postavení. V současnosti 
je snaha, co nejefektivněji předcházet poruchám pomocí různých metod diagnostiky a sledování 
skutečného stavu zařízení a tím zajistit optimální výměnu náhradních dílů, oleje apod. 
Komplexní přístup k údržbě, který spojuje různé systémy dohromady, a zároveň se snaží  
i o širší pohled na tuto problematiku, se nazývá totální prediktivní údržba.   

S nástupem nových technologií a nahrazováním lidské práce roboty se začíná objevovat 
i další přístup k řízení údržby vycházející z Průmyslu 4.0. Roboty stejně jako každé jiné stroje 
je potřeba správně udržovat. Podstatou této údržby je propojení strojů a lidí, a to pomocí 
vytvoření komunikačních sítí, které umožní jejich vzájemnou interakci. 

 Bakalářská práce pojednává o diagnostice a údržbě obecně a snaží se o vytvoření 
vhodné prediktivní diagnostiky robotů ve firmě Bosch Diesel s.r.o – Jihlava. 
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2 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA 

2.1 Technická diagnostika 

Technická diagnostika je vědní obor, který se zabývá bezdemontážními a nedestruktivními 
metodami a prostředky pro zjištění technického stavu objektu. Lze jí využívat ke zjištění 
závady, identifikování místa, kde se porucha vyskytla a k určení příčin. Díky tomu dochází ke 
snižování nákladů, a naopak zvyšování spolehlivosti. Technický stav je charakterizovaný 
určitou jednoduchou a měřitelnou fyzikální, chemickou nebo jinou veličinou. [1][2] 

Primární úlohou technické diagnostiky je určení okamžitého současného technického 
stavu strojního zařízení (diagnóza), stále častěji se technická diagnostika využívá k predikci 
stavu (prognóza) nebo k určení historie stavu (geneze). [2][3] 

Technickou diagnostiku lze dále rozlišovat na off-line a on-line. 

OFF-LINE 

Tato diagnostika se provádí většinou v době, kdy se objekt nevyužívá. Diagnostický prostředek 
působí na strojní zařízení pomocí speciálních podnětů formou testu. Systém testové diagnostiky 
se dále dělí na nezávislé neboli kombinační, kdy nezáleží na výsledcích předchozích testování 
a je nutné provést všechny testy, a na závislé, sekvenční, kdy naopak sled testů závisí na 
předchozích výsledcích testů. [3] 

ON-LINE 

Diagnostika on-line se využívá tehdy, kde je objekt v provozu, v některých případech se 
využívá nepřetržitě a potom se jedná o monitorování. Díky monitorování můžeme zaznamenat 
i postupnou změnu diagnostických veličin a případné zhoršování technického stavu. [3] 

2.1.1 Objekt diagnostiky 
Objekt technické diagnostiky je takový objekt, u kterého zkoumáme jeho technický stav pomocí 
různých metod diagnostiky. Jeho technický stav je charakterizovaný vlastnostmi a schopností 
v daný okamžik vykonávat požadovanou funkci. V případě, že objekt plní požadovanou funkci 
v daném časovém okamžiku, nazýváme objekt provozuschopný, pokud nastane porucha, objekt 
tuto schopnost ztrácí. [5] 

 V technické diagnostice se poruchy většinou člení následovně: [5] 

Náhlé poruchy – nelze je předvídat, parametry objektu se náhle změní a technická diagnostika 
se využívá pouze za účelem lokalizace poruchy. 

Postupné poruchy – na rozdíl od náhlých poruch, parametry se mění v delším časovém intervalu 
a lze je předvídat pomocí prevence. 

Havarijní poruchy – náhlá změna provozuschopnosti, která je následkem postupné změny 
parametrů. 

Degradační poruchy – posupné zhoršování vlastností objektu způsobené postupnými změnami 
parametrů. 

2.1.2 Diagnostické metody 
Jedná se o metody měření a vyhodnocení naměřených údajů, za účelem zjištění technického 
stavu objektu. Jednotlivé diagnostické metody se dělí podle diagnostické veličiny. [1] 
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Rozeznáváme tyto diagnostické metody: [6] 

- Diagnostika deformace  
- Diagnostika tlaku 
- Diagnostika výšky hladiny 
- Diagnostika množství tepla 
- Diagnostika průtoku 
- Diagnostika koncentrace 
- Defektoskopie 
- Elektrodiagnostika 
- Termodiagnostika 
- Akustická diagnostika 
- Vibrodiagnostika 
- Tribodiagnostika 
- Multiparametrická diagnostika 

2.1.3 Vibrodiagnostika 
Je to nejčastěji používaná metoda založená na hodnocení mechanického kmitání prováděná za 
běžného provozu. Mechanické kmitání se hodnotí na nepohyblivých i na pohyblivých částech 
stroje a je měřítkem např. nevyváženosti rotorů, poškození ložisek, nesouososti, poškození 
lopatek či převodových ústrojí apod. [1] 

2.1.4 Termodiagnostika 
Je prováděna kontaktně nebo bezkontaktně. Nejčastěji se provádí bezkontaktní měření strojů  
a zařízení během provozu s pomocí termokamery, která zaznamenává teplotní pole a jeho 
rozložení na zkoumaném objektu. [1] 

2.1.5 Tribotechnická diagnostika 
Jedná se o bezdemontážní metodu, kdy se využívá mazivo jako nositel informací o technickém 
stavu zařízení. Zkoumají se změny chemických, fyzikálních vlastností anebo se vyhodnocuje 
přítomnost cizích látek v mazivu, kdy se do něj mohou dostat například části kovů 
opotřebovaných částí. [1] 

2.2 Údržba 

Údržba je podle normy ČSN EN 13306 definována jako „kombinace všech technických, 
administrativních a manažerských opatření během životního cyklu objektu zaměřených na jeho 
udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci.“ 
[4] 

Postupem času se úloha údržby měnila, ale stále je nedílnou součástí celého životního 
cyklu každého výrobního stroje.  Dříve bylo hlavním úkolem údržby především opravovat 
poškozené stroje, udržovat je ve stavu schopném plnit požadovanou funkci a byla považována 
za vedlejší a podpůrný útvar. Nicméně v poslední době výrobní podniky objevují její skutečný 
význam. Údržba už nemá za úkol pouze odstraňovat vzniklé poruchy, ale snaží se poruchám 
především předcházet, stává se součástí výrobní strategie a začíná být chápána jako 
konkurenční výhoda. Díky správnému řízení údržby lze výrazně zlepšit kvalitu  
výroby, prodloužit životnost výrobních zařízení a zároveň zajistit, že stroje budou i nadále 
pracovat bezpečně, spolehlivě a bude maximálně využitá jejich kapacita. [1] 
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Údržba je spojována už s dobou, kdy si lidé začali sami vyrábět nástroje a pomůcky pro 
usnadnění jejich práce. Dle potřeby bylo nutné si tyto nástroje opravovat a udržovat. Údržba se 
s časem vyvíjí a člověka provází v celé jeho historii. [1] 

Dlouhou dobu opravu prováděli sami uživatelé a výrobci. Postupem času a díky 
průmyslové revoluci, kdy došlo k nárůstu výroby a výrobních zařízení, objevila se potřeba více 
kvalifikovaných pracovníků a vznikla nová profese údržbář. S dalším vývojem techniky  
a růstem technické složitosti výrobních zařízení rostl i výskyt různých poruch. Postupně se 
začali specializovat i sami údržbáři a vznikaly samostatné úvary poskytující údržbu, které bylo 
nutno organizovat a řídit. [1] 

John Moubray rozdělil a popsal vývoj údržby do tří generací a její náplň zobrazuje  
obr. 1). 

 

Obr. 1) Vývoj údržby [1] 

V první generaci je požadována co nejrychlejší oprava poruchy, a zároveň za co 
nejmenší náklady. Druhá generace se vyznačuje snahou zvýšit pohotovost, životnost zařízení  
a snížit náklady na údržbu. Třetí generace údržby řeší např. vyšší spolehlivost, bezpečnost, 
kvalitu produkce apod.  

 

Obr. 2) Vývoj nástrojů údržby [1] 

Pro první generaci je typická údržba-oprava po poruše. Pro druhou generaci je 
charakteristická preventivní údržba v podobě předem plánovaných kontrol a prohlídek. Třetí 
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generace je typická prediktivní údržbou. Více se využívá výpočetní technika, vyvíjí se různé 
metody technické diagnostiky. Stroje jsou monitorovány a získaná data se vyhodnocují. 
Podrobnosti jsou uvedeny na obr. 2). 

V současné době se začíná rozvíjet čtvrtá generace údržby, pro kterou je charakteristická 
proaktivní údržba, což je prediktivní diagnostika doplněná o analýzu příčiny zhoršení stavu 
objektu nebo vzniku poruchy. [1] 

2.3 Typy údržby 

Podle ČSN EN 13 306 se údržba člení na základní typy znázorněné na obr. 3), které představují 
základní strategii údržby. [4] 

 

Obr. 3) Přehled základních typů údržby [1] 

2.3.1 Údržba po poruše (reaktivní údržba) 
Nejstarší typ údržby, která se stále využívá a jak napovídá název, provádí se, až když dojde 
k poruše. Hlavní nevýhodou této údržby jsou neplánované a náhlé odstávky zařízení, což má 
za následek vyšší náklady a výpadek produkce a tím pádem i ztrátu zisku.  

Údržbu po poruše lze rozdělit na okamžitou, kdy se oprava provede ihned, a na 
odloženou. Oprava se odloží v případech, když např. na skladě není požadovaný náhradní díl  
a nelze tedy objekt ihned opravit. Hrozí zde však bezpečnostní riziko, kdy porucha může být 
vážnějšího rázu a může mít negativní dopad na bezpečnost lidí a životní prostředí. Údržba po 
poruše se bude stále využívat, jelikož není možné úplně zabránit výskytu poruchy. [1][6] 

2.3.2 Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly 
Dalším typem je údržba preventivní s předem stanovenými intervaly kontrol a oprav objektu. 
Termíny preventivních kontrol jsou jen odhadnuté, vychází se z předchozích  
zkušeností, z doporučení od výrobce nebo mohou být dokonce dány zákonem a vůbec zde 
nezáleží na skutečném stavu, což je hlavní nevýhodou tohoto typu údržby. Součástí preventivní 
prohlídky může být i plánovaná výměna částí zařízení za nové, i když daná část může být stále 
zcela funkční. Výhodou je naopak, že díky výměně se ve většině případů poruše předchází  
a termíny kontrol se upraví tak, aby nenarušovaly výrobní plán. Celkově, se však z důvodu 
potřeby náhradních dílů a pravidelných oprav náklady sníží minimálně. [1][6] 
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2.3.3 Preventivní údržba podle stavu 
Využívá se sledování technického stavu objektu za nasazení různých metod technické 
diagnostiky, jako jsou například: vibrodiagnostika, tribodiagnostika, elektrodiagnostika, 
termodiagnostika. Tato údržba se dále dělí na údržbu prediktivní a proaktivní.  Největší 
výhodou tohoto typu údržby je, že se sleduje skutečný stav zařízení, díly se vyměňují až když 
je to opravdu potřeba, a navíc se může minimalizovat vznik poruchových stavů, dopad na 
životní prostředí a může se zlepšovat i bezpečnost. [1] 

2.3.4 Prediktivní údržba 
Stejně jako při údržbě podle stavu, tak i během prediktivní údržby se sleduje stav objektu 
pomocí různých metod diagnostiky. Získané informace se vyhodnocují a následně se 
předpovídá možný budoucí vývoj stavu strojního zařízení. Lze tímto efektivně předcházet 
poruchovým stavům. [1] 

2.3.5 Proaktivní údržba 
Proaktivní údržba je v podstatě vylepšení prediktivní údržby. Většinou se za tuto údržbu 
považuje stav, kdy provádíme i nějaký zásah do technologie, konstrukce zařízení apod. [2] 

2.4 Organizace a řízení údržby v podniku 

Každý podnik může k řízení a celkovému postavení údržby přistupovat rozdílně. Stále však 
platí, že při tvorbě organizační struktury se musí brát ohled na celkovou strategii a politiku 
podniku. V současnosti neexistuje žádná doporučená organizace údržby a je na managementu 
každého podniku zhodnotit klady a zápory jednotlivých forem údržby, zhodnotit zároveň  
i finanční stránku a rozhodnout, která forma bude pro danou firmu nejvhodnější. [1] 

 Organizační struktura vyjadřuje postavení a hierarchii jednotlivých oddělení, definuje, 
jaké zodpovědnosti oddělení a jejich zaměstnanci mají. Možné formy řízení údržby v podniku 
jsou rozepsány níže. [1]    

2.4.1 Centralizovaná údržba 
Tato forma organizační struktury je charakteristická tím, že všechny činnosti údržby 

jsou řízené jediným konkrétním útvarem v podniku. Výhodou této struktury je především dobrá 
kvalifikovanost pracovníků tohoto útvaru a mají k dispozici vhodné vybavení, speciální měřicí 
přístroje a nářadí. Naopak nevýhodou může být špatná komunikace mezi pracovníky  
a neznalost podmínek provozu strojního zařízení. [1]. V určitém slova smyslu se tyto tendence 
objevují v současné době při zavádění údržby TPM (Total Productive Maintenance) ve firmách 
v rámci propojení řízení firmy pomocí různých systémů, jako je např. SAP apod., o čemž je 
pojednáno v dalších částech této bakalářské práce. 

2.4.2 Decentralizovaná údržba 
V této organizační struktuře jsou pracovníci rozděleni do skupin na základě jejich 

odbornosti a znalostí a tyto skupiny jsou následně přiřazeny k útvaru výroby. Výhodou je dobrá 
znalost provozních podmínek a mnohem lepší komunikace mezi jednotlivými pracovníky 
údržby a současně i s obsluhou zařízení. Problém může nastat v problematičtějším využívání 
zdrojů, jako je materiál, náhradní díly a nářadí a v nejednotném odborném vedení. [1] 
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2.4.3 Kombinovaná údržba 
Kombinovaná forma organizace údržby spojuje dohromady centralizovanou  

a decentralizovanou formu. Při vhodném spojení lze minimalizovat zápory a zároveň zvýraznit 
klady obou forem. [1] 

2.4.4 Outsourcing údržby 
Z důvodu neustálého tlaku na zlepšování produktivity a efektivnosti výroby jsou firmy 

nucené snižovat stavy svých zaměstnanců. Není to však jediný způsob využití outsourcingu, 
tento mohu použít i např. v případě nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve vlastní firmě 
nebo také při požadavku některých speciálních úkonů údržby různých ne běžných systémů 
apod.  

Outsourcing je možná varianta zajištění a organizace údržby. Jedná se o nahrazení služeb 
vlastní údržby nebo jejich částí jinou, externí firmou zajištěnou dodavatelem. Stejně jako 
předešlé formy údržby i outsourcing má své důvody pro a proti. Důvodem pro může být 
například úspora nákladů, větší kvalita provedené údržbářské činnosti atd. Zajištění údržby 
externí firmou s sebou nese i řadu rizik, které je nutné si uvědomit. Při nesprávném výběru 
dodavatele údržby může hrozit prozrazení obchodního tajemství podniku, nekvalitně provedená 
práce a ztráta kontroly nad prováděnou činností. Podnik se stává závislý na externí  
firmě, a i v případě jednoduchých oprav je nutné se na ni obracet. [1] 

2.5 Průmysl 4.0 

Průmysl 4.0 je název pro čtvrtou průmyslovou revoluci, pro kterou je charakteristická 
digitalizace, robotizace, automatizace a nahrazení většiny manuální lidské práce stroji a roboty. 
[7]  

Historický vývoj jednotlivých průmyslových revolucí je na obr. 4). Milníkem první 
průmyslové revoluce je vynalezení parního stroje a následná mechanizace závodů. Druhá 
revoluce s sebou nese elektrifikaci, dělbu práce a pásovou výrobu. V současnosti ještě stále 
doznívá třetí průmyslová revoluce, a tedy automatizace výrobních procesů. Počátek a pojem 
Industry 4.0 pochází z Německa, kde se tento termín objevoval už na začátku roku 2015  
a postupně se k této iniciativě přidaly i další evropské země a především společnosti. [7][8] 

Obr. 4) Vývoj průmyslových revolucí [11] 

Společně s výrazem Průmysl 4.0 se objevuje i termín Internet of Things (IoT). Propojení strojů, 
jejich jednotlivých prvků, výrobků, softwaru, a především jejich propojení s lidmi pomocí 
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internetu vytvoří rozsáhlou komunikační síť, kde se budou dílet informace a zároveň se získaná 
data budou ukládat na úložiště. Podstatou koncepce Průmyslu 4.0 je vytvoření kyberneticko-
fyzikálních systémů, které jsou schopné mezi sebou vzájemně komunikovat, což umožní 
zlepšení procesů, kvality a optimalizaci činností ve výrobě. [8]    

 Kyberneticko-fyzikální systémy zahrnují všechny stroje, senzory, materiál, roboty 
nacházející se ve výrobě, a zejména jejich možná vzájemná komunikace a IoT najdou uplatnění 
v řízení údržby. Vychází se zde z preventivní údržby podle stavu sledovaného objektu. Data 
získaná ze senzorů budou analyzována a vyhodnotí se technický stav objektu, bude možné 
sledovat zařízení a v případě potřeby provést údržbu nebo vhodně naplánovat generální opravy 
a odstávky zařízení. [8] 

2.6 Total Productive Maintenance  

Total productive maintenance neboli komplexní produktivní údržba (ve zkratce TPM) vznikla 
v druhé polovině 20. století v Japonsku a za jejího autora je považován Seichi Nakajima. Cílem 
TPM je maximální efektivita strojních zařízení po celou dobu jejich životnosti a minimalizace 
poruchových stavů. Jde o moderní přístup řízení údržby a v podstatě se jedná o rozvoj 
preventivní a produktivní údržby, a především o překonání tradičního dělení na pracovníky 
obsluhující stroj a na pracovníky, kteří jej opravují.  Je důležité, aby se do této strategie zapojili 
všichni pracovníci ze všech úrovní podniku. Pouze na kvalitních strojích se mohou vyrábět 
kvalitní výrobky a předpokládá se, že člověk, který zařízení obsluhuje, má šanci jako první 
odhalit abnormality na stroji či neobvyklé chování a díky tomu zabránit případným budoucím 
poruchám. Z tohoto důvodu se drobné údržbářské práce přenášejí na obsluhu stroje. [1][9][10] 

2.6.1 Pilíře TPM 
TPM byla původně rozdělena do pěti základních pilířů, které jsou dále rozepsány a zároveň 
znázorněny na obr. 5). [1] 

 

Obr. 5) Pilíře TPM [10] 
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Odstraňování ztrát na zařízeních 

Mezi šest hlavních ztrát patří: [1] 

- Poruchy na zařízení a z toho vyplývající neplánované prostoje 
- Seřizování a nastavování stroje (výměna nástroje či materiálu)  
- Krátkodobé poruchy  
- Snížená rychlost 
- Nedostatečná kvalita výrobku způsobená chybami v procesech, špatným provozem 

stroje  
- Ztráty rozběhem 

 

Důležitým krokem v popisovaném pilíři je ohodnocení celkové efektivnosti zařízení. 

Celková efektivnost zařízení, v angličtině Overall Equipment Effectiveness (OEE), je 
funkcí šesti výše uvedených hlavních ztrát, které výrazně ovlivňují efektivnost zařízení, a tedy 
i produktivitu. [1] 

Celková efektivnost zařízení se tedy počítá ze vztahu: [1] 

𝐶𝐸𝑍 = 𝑝𝑜ℎ𝑜𝑣𝑡𝑜𝑣𝑜𝑠𝑡×𝑣ý𝑘𝑜𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡  ×𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎                                                                            (1) 

Autonomní údržba 

Autonomní údržba znamená, že část údržbářských zásahů provádějí sami operátoři a zároveň 
se vytváří vztah člověk-stroj. Jedná se hlavně o základní činnosti jako je čištění, mazání 
součástí, vizuální kontrola případně i jednoduché opravy. Autonomní údržba se zavádí v sedmi 
krocích (obr. 6). [1] 

Obr. 6) Sedm kroků autonomní údržby [12] 

Program plánované údržby 

Plánovanou údržbu provádějí už specializovaní údržbáři. Jejich náplní je především preventivní 
údržba, pravidelné kontroly zařízení a diagnostika. Sběr a zpracování informací a vedení 
dokumentace o poruchách a opravách. Současně se zajišťuje optimální řízení nákladů  
a objednávání náhradních dílů. [1]  
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Management zařízení 

Cílem je zúročit již vytvořené plány kontrol, údržby a s tím spojené náklady a aplikovat je na 
nově pořizované stroje nebo při návrhu nových zařízení. [1] 

Trénink zaměstnanců 

Při zavádění TPM ve firmě je důležité zaměstnance seznámit s její filozofií a konceptem. 
Operátoři jsou proškoleni, jak správně provádět autonomní údržbu a jsou seznámeni s funkcemi 
a konstrukcí stroje. [1] 

2.6.2 Rozšíření TPM 
V současnosti se zvyšují požadavky na spolehlivost a vyšší efektivnost zařízení. Právě i z tohoto 
důvodu došlo k rozšíření pěti základních pilířů na osm, jedná se tedy souhrnně o tyto: 

 Autonomní údržba 
 Preventivní, plánovaná a prediktivní údržba 
 Neustálé zlepšování zařízení a procesů 
 Vzdělávání a trénink 
 Nové zařízení/LCC 
 5S v administrativě 
 Kvalita, bezpečnost a E.M.S. 
 Materiálový tok  

2.6.3 Implementace TPM  
Zavádění TPM se dělí na 4 části a probíhá ve 12-ti krocích: [1] 

Přípravná fáze (obvykle trvá 3-6 měsíců) 

1. Informování managementu o rozhodnutí zavedení TPM v podniku 
2. Zajištění informací a vzdělávání o TPM 
3. Vytvoření týmu TPM 
4. Analýza současného stavu a stanovení cílů TPM   
5. Plán pro zavedení TPM 

Předběžná implementace 

6. TPM zahájení 

TPM implementace 

7. Zlepšení výkonnosti jednotlivých zařízení 
8. Navrhnutí programu autonomní údržby 
9. Navrhnutí programu plánované údržby pro oddělení údržby 
10. Zahájení tréninku pro zlepšení zručnosti v operacích údržby 
11. Vytvoření časového programu 

Stabilizace 

12. Zlepšování 

Obecně o TPM pojednává několik publikací. [21] 
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3 DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA VE FIRMĚ BOSCH 
DIESEL S.R.O. – JIHLAVA  

3.1 Firma Bosch 

Firma Bosch je německá společnost, kterou v roce 1886 založil Robert Bosch ve Stuttgartu. 
Byla to dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku a v té době měla jen pár zaměstnanců. 
V současnosti společnost Bosch zaměstnává okolo 370 000 zaměstnanců ve více než 60 zemích 
světa a dodává díly především pro automobilový průmysl, ale zabývá se i výrobou domácích 

spotřebičů, výrobou pro stavebnictví, výrobou bezpečnostních systémů a mnoho dalších. [14] 

3.2 Bosch Diesel v Jihlavě 

V Jihlavě byla společnost Bosch Diesel s.r.o. založena v roce 1993, kdy byl vybudován závod 
na ul. Humpolecké. Společnost zde spolupracovala s Motorpalem Jihlava na výrobě čerpadel  
a pracovalo zde pouhých 160 zaměstnanců. 1. října 1996 Bosch Diesel s.r.o. od Motorpalu 
odkoupil jeho podíl a stal se samostatným majitelem. Během pár let se společnost v Jihlavě 
rozrostla o další dva výrobní závody a jejich rozmístění je zobrazeno na obr. 7).  
V současnosti, společnost Bosch ve všech třech jihlavských závodech zaměstnává okolo 4500 

lidí a je největším zaměstnavatelem v kraji Vysočina. [14] 

 

Obr. 7) Přehled závodů v Jihlavě [13] 

3.3 Produkty 

Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě vyrábí komponenty pro vstřikovací systém Common Rail.  
U moderních dieselových motorů tento systém napomáhá ke snížení spotřeby paliva a ke 
snížení emisí. Mezi hlavní výrobky patří vysokotlaká vstřikovací čerpadla, vysokotlaké 
zásobníky (raily) a tlakové regulační ventily. Jelikož své výrobky společnost dodává do více 
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než třiceti různých automobilek po celém světě, musí splňovat i ty nejpřísnější požadavky na 

kvalitu. Certifikáty, které podnik získal, jsou například: [14] 

 Management kvality 

 Management OŽP 

 Bezpečnost práce  

Na obr. 8) jsou zobrazeny jednotlivé produkty, a to včetně roku zavedení do výroby. 

 
 

Obr. 8) Produkty firmy Bosch Diesel s.r.o [13] 

3.4 Údržba  

V současné době má na starosti veškerou údržbu ve firmě Bosch Diesel s.r.o. oddělení  
s označením TEF3 a její činnosti jsou na obr. 9.  

Obr. 9) Činnosti na oddělení TEF3 [13] 

Některé činnosti z obr. 9) byly alespoň obecně popsány dříve, další jsou rozebrány níže: 
[13] 

Přejímky strojů – v případě zakoupení nových zařízení, stěhování nebo přestavby 
stávajícího zařízení je nutné na stroj nalepit nálepku přejímky. Zařízení jsou přejímána 
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z hlediska HSE (požární ochrany), BOZP (bezpečnosti práce), QMM (kvality), TEF 
(mechanické a elektrické kontroly). 

Funkční změny – je změněno ovládání nebo logika funkce stroje.  

Fluidmanagement – skladování kapalin, filtrů a jejich následné doplňování, výměny 
apod. Provádění mazací služby je z části zajištěno formou outsourcingu tzv. EDS (externí 
dodavatel služby) a z části i samotným oddělením TEF3.   

Revize, inspekce – Revizí je myšleno posouzení rizik při provozu zařízení, ověřování 
vyhrazeného technického stavu z hlediska BOZP. Inspekce neboli kontrola skutečného stavu 
zařízení a určení potřebných údržbářských prací. 

3.5 TPM 

Komplexní produktivní údržba ve firmě Bosch Jihlava je rozdělena do čtyř pilířů, grafické 
znázornění by bylo podobné obr. 5). 

1. SMMC – Shopfloor maintenance management cycle (odstranění klíčových problémů) 

Při pravidelných schůzkách zaměstnanců ve výrobě a na oddělení údržby se 
vyhodnocují data z provozu. Hodnotí se například poruchy a použité náhradní díly, výpadky 
produkce a s tím spojené náklady. Jedná se o proces neustálého zlepšování a uplatňuje se zde 
PDCA systematika. [13] 

2. AUTONOMNÍ ÚDRŽBA 

Jak již bylo zmíněno, autonomní údržba jsou především kontrolní a jednoduché 
údržbářské práce, které na zařízení provádějí samostatně operátoři. Pracovníci musí být řádně 
proškoleni a všechny činnosti prováděné v rámci autonomní údržby se nejdříve musí posoudit 
z hlediska bezpečnosti práce. Autonomní údržba se dělí na plánovanou a reaktivní.  

Plánovaná autonomní údržba – provádí se pravidelně v předem stanovených 
intervalech a je řízena TPM kartami. Plán kontrol vypracovává specialista z oddělení TEF, 
popisuje celoroční preventivní prohlídky a zároveň musí být odsouhlasený oddělením logistiky. 
[13] 

Reaktivní autonomní údržba – jsou to drobné opravářské práce, které jsou naopak 
neplánované a provádějí se při výskytu poruchy na zařízení. Jedná se o jednoduché a často 
opakující se poruchy zjištěné z analýzy softwaru SAP a opravy mají jasně definované postupy. 
[13] 

Vizuální management ve formě různých TPM karet je ve firmě hojně používaný. 
Jednotlivé karty informují, jak správně provádět autonomní údržbu, preventivní prohlídku, 
vykonat opravu, definují délku trvání nebo popisují náhradní díl potřebný při opravě. Karty jsou 
umístěny v TPM tabuli přímo na pracovišti. 

3. PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA 

Pilíř plánované údržby má 3 části: [13] 

Preventivní údržba – stejně jako plánovaná autonomní, tak i preventivní údržba má svůj 
roční plán, který se sestavuje na základě doporučení od výrobce, předchozích zkušeností  
a znalostí. Prohlídky provádí údržbář a po jejím provedení na stroj vylepí štítek s datem 
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platnosti. Pokud na stroji nalezne závadu a nelze jí opravit okamžitě, zaznamená závadu do 
SAP.    

 Generální opravy – vyhodnocení všech strojů a případně jejich celková oprava nebo 
výměna dílů, plánování nákladů a doby trvání opravy. 

 Prediktivní údržba – pomocí prediktivní údržby lze předcházet poruchám, zefektivnit 
výrobu a především odstávky ve výrobním procesu. Na strojích se v rámci této údržby provádí 
termoanalýza, vibrační analýza a dráhová analýza neboli kruhový test.  

 Termoanalýza (termodiagnostika) 

Diagnostika teploty se provádí bezkontaktní metodou s pomocí termokamery především 
u elektrických rozvaděčů, výrobních zařízení s přívodem elektrické energie a elektrických 
komponent. Měřený objekt by měl být v provozu alespoň 8 hodin, aby se ustálila  
teplota, a zároveň pracovník, který měření provádí, smí otevřít elektrický rozvaděč pouze pro 
vlastní měření, aby nedošlo k ochlazení okolním vzduchem. 

Intervaly měření vycházejí z tabulky, kde jsou stroje tříděné podle vytížení, stáří nebo 
důležitosti. Provede se záznam celého vnitřku zařízení a poté jsou výsledky měření 
zaznamenány do protokolu, který osahuje identifikační údaje zkoumaného stroje. Pokud je na 
měřeném zařízení zjištěna zvýšená teplota oproti normálu jedná se o defekt, nehrozí 
bezprostřední nebezpečí a odstranění defektu lze provést až při dalším možném odstavení 
stroje. V případě překročení povolené teploty a zvýšení teploty poblíž hořlavých materiálů a na 
dalších rizikových místech je to klasifikováno jako defekt s rizikem požáru a je třeba zasáhnout 
okamžitě a defekt odstranit. Pokud se defekt objeví, do protokolu se navíc zaznamená jeho 
lokalizace, popis a případně způsob opravy. Dále se na stroj umístí štítek s datem další kontroly.  

 Vibrační analýza (vibrodiagnostika) 

Vibrodiagnostika je jednou z hlavních a nejpoužívanějších metod prediktivní 
diagnostiky. Pomocí vibrací lze stanovit skutečný technický stav strojních zařízení a díky tomu 
efektivně plánovat údržbu.  

Strojní zařízení jsou nejprve rozděleny do různých kategorií podle jejich vytížení  
a požadavků na kvalitu, které pak určují intervaly měření. Vibrační analýzu provádí pracovník 
TEF34 a naměřené hodnoty se ukládají do softwaru OMNITREND spolu s datem měření. 
Výsledky se opět zaznamenají do protokolu, a pokud je stav objektu ve žluté nebo červené  
časti, což znamená upozornění a alarm, je interval do dalšího měření zkrácen nebo je 
doporučena okamžitá oprava a v tom případě se v SAP vystaví zakázka pro opravu nebo 
výměnu. V současnosti se na vybraných strojích zavádí online vibrodiagnostika, kdy jsou 
vibrace měřeny neustále.  

 Kruhový test (geometrická přesnost strojů) 

Kruhový test se provádí při zapnutém stavu stroje a princip spočívá v proměření 
kruhových oblouků nebo kruhů, které stroj vykonává ve zvolené obráběcí rovině (XY, YZ,  
ZX).  

Stejně jako u předchozích metod i zde intervaly kontrol vychází z tabulky s různými 
kritérii. Postup je také stejný, provede se měření a následně se data zpracují v softwaru 
Renishaw, vyhodnotí se stav a doporučí se další postup. 
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4. KNOW-HOW MANAGEMENT 

Snahou je optimalizovat stroje a mít možnost u nově navrhovaných strojů ovlivňovat 
z jakých komponent bude zařízení sestavené. Použití pro firmu známé řízení, pohony  
apod., zkrátka komponenty, které si je firma schopna opravovat interně. [13] 

Pilíře stojí na základně, kterým náleží: 

1. TECHNICKÉ KOMPETENCE 

Každý pracovník má definované kompetence a snahou je tyto kompetence dále rozvíjet  
a zdokonalovat jejich znalosti. Hlavním cílem totální produktivní údržby je maximální 
produktivita a je nutné optimalizovat jak práci lidí, tak práci strojů. Důležitý je proto vzájemný 
vztah člověka a stroje. Operátoři či opraváři musí být seznámený s problematikou provozu  
a údržby stroje. Součástí technických kompetencí jsou proto i nezbytná školení, jejich plánování 
a hodnocení efektivity. [13] 

2. NÁHRADNÍ DÍLY (MAZE)  

MAZE (Machine, Anlage, Zubehör, Ersatzteile) je zkratka používaná v rámci firmy 
Bosch Diesel s.r.o pro správu zásob náhradních dílů. Systém MAZE je důležitá podpora  
údržby, která má mimo jiné za úkol optimalizovat zásoby, automatické objednávání náhradních 
dílů apod. Na základě seznamu doporučených náhradních dílů (ND) od výrobce disponent 
MAZE a specialista z údržby v rámci optimalizace ND určí komponenty, které je nutné mít na 
skladě ve firmě a pokud se objeví potřeba ND, který na skladě není, má na starosti jejich 
objednávání. Každá odstávka stroje, kvůli chybějícímu ND, stojí firmy nemalé peníze 
v důsledku výpadku produkce, proto je i snaha zkrátit dodací dobu komponentů pomocí 
interních oprav nebo propojení skladů mezi ostatními evropskými závody Robert Bosch. [13] 

 





 

33 
 

4 SOUČASNÁ ÚROVEŇ SLEDOVÁNÍ STAVU 
ROBOTŮ VE FIRMĚ BOSCH 

4.1 Robot 

Slovo robot jako první použil český dramatik Karel Čapek v roce 1920 ve své divadelní hře 
R.U.R (Rosumovi univerzální roboti). Často je Karel Čapek považován i za autora tohoto  
slova, avšak původně, chtěl tvory, kteří představovali umělé lidi a nahrazovali lidskou práci, ve 
své hře pojmenovat „laboři“ což vychází z latinského slova labor, tedy práce. Tato definice se 
mu však příliš nezamlouvala a až jeho bratr spisovatel a malíř Josef Čapek přišel s nápadem na 
slovo robot. [16] 

V současnosti se průmyslový robot definuje podle normy ISO 8373 jako „automaticky 
řízený, opětovně programovatelný, víceúčelový manipulátor pro činnost ve třech nebo více 
osách, který může být buď pevně upevněn na místě, nebo mobilní k užití v průmyslových 
automatických aplikacích.“ [17] 

Robot představuje zařízení mající převážnou většinu následující vlastností. Je to 
zařízení, které je schopné uchopovat, přenášet nebo například vykonávat montáž tzn. má 
manipulační schopnost. Další vlastností je universálnost. Po přeprogramování nebo výměně 
nástroje je schopný provádět i jiné úkony. Robot má možnost vnímání, které zabezpečují různá 
čidla a senzory, napodobující lidské smysly. Autonomnost je v tomto případě schopnost robota 
automaticky vykonávat určitou posloupnost úkolů podle programu. Pro snadnou 
transportovatelnost a mobilitu robota je důležitá integrovanost, což je soustředění jednotlivých 
složek do jednoho celku. Toto se přímo netýká řídící jednotky. Celkově se označení robot 
používá pro manipulační mechanismy, které vykonávají úkony podobné úkonům člověka, jsou 
obratné a řízené počítačem. [18] 

Roboty lze definovat a posuzovat pomocí různých kritérií. Pro plánované použití je 
důležitá celková stavba robotu, jeho hmotnost a velikost, či hmotnost břemene, které je robot 
schopný unést. Důležitý aspekt je počet stupňů volnosti, kdy se běžně používají roboty, které 
mají 5 až 6 stupňů volnosti. Dalšími kritérii jsou způsoby pohonu, rychlost pohybů  
a přesnost, způsob jeho řízení apod. [18] 

Ve firmě Bosch jsou k různým účelům nasazeny roboty od firmy Stäubli, které mají 
stejné označení, jako je název firmy. 

4.2 Firma Stäubli 

Firma Stäubli byla původně založena v roce 1892 a dnes sídlí ve švýcarském Pfäffikonu. Po 
celém světě má více jak 4500 zaměstnanců a působí v několika různých specializovaných 
oblastech. Mimo robotiku se věnuje i fluidním a elektrickým konektorům a textilním strojům. 
Výrobní řada robotů Stäubli je široká a roboty jsou používané v různých průmyslových 
odvětvích jako je například strojní průmysl, medicína či potravinářství. [19] 

4.3 Sledování robotů Stäubli z hlediska diagnostiky a údržby 

Dříve, a i v současné době, se na robotech Stäubli provádí pouze preventivní a reaktivní údržba. 
Postupuje se tak, že se v centrálním systému firmy SAP vytvoří požadavek na provádění 
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preventivní údržby (mazání, výměna oleje atp.) v daném časovém intervalu. Plány a postupy 
preventivní údržby jsou ve většině případů vytvořené na základě doporučení od výrobce. 

Konkrétně u robotů Stäubli se preventivní mechanická kontrola opakuje každých 52 
týdnů a předpokládaný čas trvání prohlídky je 7,5 hodiny. [13] 

Při preventivní prohlídce se kontroluje či provádí: [13] 

 Všeobecný stav ramene  
 Výměna oleje především na ose 3, lze ho měnit i na ostatních osách 
 Kontrola úrovní os 1 až 6 
 Kontrola stavu převodu u viditelných částí 
 Kontrola správné funkčnosti brzd 

Avšak stávalo se, že během krátké doby nastala na dvou různých robotech stejná 
porucha a bylo nutné použít náhradní díl (ND) z MAZE skladu. Požadovaný ND se použil při 
opravě prvního robota a zanedlouho se objevila stejná porucha na jiném robotu. Problémem 
byla dlouhá čekací doba na dodání ND a robot se na tuto dobu odstavil, což mělo za následek 
nárůst technických ztrát ve výrobě. Tato zkušenost přispěla k myšlence zavedení prediktivních 
metod v údržbě.  
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5 ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU O DALŠÍ     

     SLEDOVANÝ PARAMETR 

5.1 Prediktivní diagnostika robotů 

Ve společnosti Bosch se ve výrobě nachází roboty od různých výrobců, avšak prediktivní 
údržba se prozatím zavádí jenom u robotů Stäubli. Hlavním důvodem je, že ABB a Kuka 
nabízejí pouze placené služby, ale největší nevýhodou je, že informace o robotech se posílají 
přes internet a následně se jejich stav vyhodnocuje mimo firmu. Pracovníci údržby ve firmě by 
se ve většině případů ani nedostali k výsledkům tohoto monitorování, a především kvůli hrozbě 
úniku informací je tento přístup diagnostiky zakázaný.  

Před zavedením prediktivní údržby se nejdříve provedl průzkum metod, které by bylo 
možné použít. Nakonec se rozhodovalo mezi třemi možnostmi sledování robotů. 

1. Kontrola dráhy robota 

Jedná se o jednoduchý HW nástroj, kdy se kontroluje, zda robot najíždí přesně na 
referenční bod. Výhodou této metody byla především její nízká pořizovací cena a instalace na 
neomezený počet robotů. Přesto měla tato metoda spoustu nevýhod. Hlavním negativem byla 
nutnost použití v ručním režimu, které by mělo za následek velké technické ztráty ve výrobě. 
Metoda by byla omezena pouze na pracovní dráhu robota a byla by nutná demontáž nástroje. 
[15]   

2. Analýza hlášení z LOG souboru 

Jedná se o softwarový nástroj sledující odchylky od normálního stavu. Pořizovací 
náklady pro neomezený počet robotů by byly nulové a metoda by umožnovala pohodlné 
sledování z kanceláře. Pro tento způsob predikce by ale byly potřeba hlubší znalosti systému 
robota, a zejména přehlednost dat byla velice špatná. Navíc se zde detekovali pouze základní 
poruchy. Ukázka nepřehlednosti dat z hlášení je na obr. 10). [15]   

 

Obr. 10) Data z LOG souboru [15] 
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3. Optimize Lab software 

Jako nejvhodnější metoda dostupná na současném trhu pro prediktivní metodu byl 
vybrán SW nástroj (Optimize Lab software) pro analýzu provozního stavu robota, který nabízí 
výrobce robotů Staübli. Výhody jsou podobné jako u druhé metody. Vzdálený přístup, snadné 
sledování z kanceláře, nízké pořizovací náklady a neomezený počet sledovaných robotů. Aby 
bylo možné tento software používat, stačí zakoupit jednorázovou licenci a dále už tato služba 
není zpoplatněná. I tato metoda i má pár nevýhod jako je například maximální délka  
záznamu, která je přímo úměrná objemu dat (s rostoucí délkou záznamu roste zároveň i objem 
dat), nelze porovnávat s předchozími hodnotami a software vyžaduje aktualizaci každé 3 až 4 
roky. [15] 

Primární úlohou je monitorování provozního stavu robota. Software lze ale rovněž 
využít k predikci mechanického poškození různých komponent robotů a stanovení data jejich 
výpadku. Nelze však pomocí tohoto SW předvídat elektrické závady. Aby bylo možné z robotů 
získávat data a informace je nejprve nutné řídící systém robota rozšířit o tzv. addon neboli 
přídavek k programu. V tomto případě se jedná o doplněk recording.zip, který rozšíří interní 
databanku o možnost použít nové příkazy (instrukce) v programu. Pomocí těchto příkazů se 
spouští generování záznamu, konfigurují se jednotlivé parametry, které chceme ukládat a volí 
se i délka záznamu. Data se následně odesílají pomocí FTP klienta na server ve formátu .txt  
a .rec cca 3-5 denně v závislosti na vstupních podmínkách (v tomto případě je podmínka každý 
X-tý kus). 

Soubor s příponou .txt lze převést do formátu .xlsx a v excelu jej ručně zpracovávat. 
Tento postup je však zdlouhavý, a proto se nyní data automaticky zpracovávají v SW 
Production Performance Manager, který slouží i k vizualizaci a je dále popsán v kap. 6.3. Stále 
se však v excelu musí ručně stanovit limitní hodnoty pro sledované parametry. Ty s příponou 
.rec je možné otevřít v SW Optimize Lab a zobrazit si konkrétní data. Postup je zobrazen na 
obr. 11). 

 

Obr. 11) Sledování robotů 

4.2 Sledované parametry a návrh dalšího 

Na robotech se sleduje celkově 30 různých parametrů, ale vyhodnocuje se pouze 12 z nich, a to 
poziční odchylka a kroutící moment pro každou z 6 os. Poziční odchylka je rozdíl mezi body 



 

37 
 

kam rameno robota mělo najet a kam se ve skutečnosti dostalo. Kroutící moment, kterým robot 
na bod najede, je počítán z proudového zatížení jednotlivých motorů.  

Preventivní údržba se provádí v předem stanovených časových intervalech a u robotů 
Stäubli je to každých 52 týdnů. I když díky prevenci je možné předcházet různým poruchám 
má tato metoda i své zápory. Během preventivní kontroly se přistupuje ke všem robotům  
stejně, i přestože se ve výrobě nachází několik desítek robotů a každý z nich je během 52 týdnů 
v provozu po různou dobu. Například robot na určité výrobní lince je v provozu jednu směnu 
za den a jiný robot může být vytížený mnohem více a být v provozu třeba i po celý den. SW 
Optimize Lab umožňuje sledovat pracovní hodiny. Díky tomu by se mohla údržba provádět na 
základě skutečně odpracovaných hodin u každého robota individuálně. 

SW Optimize Lab v kombinaci s doplňkem recording.zip umožňuje odesílání pouze 
některých parametrů a pokud chceme sledovat i pracovní hodiny je třeba SW doplnit o addon 
expansion.zip.  

4.2.1 Limitní hodnoty pro jednotlivé parametry 
Procenta pro poziční odchylka a kroutící moment se určují pomocí excelu a to jako suma ploch 
pod křivkou (obr. 12) doplněná o odchylku a pro každého robota, osu i operaci se tyto hodnoty 
liší. Proto je nutné určit limitní hodnoty jednotlivě pro všechny roboty a osy. Přesný postup 
výpočtu je znázorněn níže.  Limitní hodnoty pro pracovní hodiny se určí na základě preventivní 
údržby doporučené od výrobce. 

 

Obr. 12) Plocha pod křivkou 

4.2.2 Poziční odchylka PosErr a kroutící moment Frc 
Pro poziční odchylku a kroutící moment je určování limitních hodnot totožné. Ze záloh 
vytvořených na serveru se alespoň prvních dvacet hodnot pro šest os s příponou .txt převede do 
formátu .xlsx. Na obr. 13) je zde jako příklad uveden výpočet pro poziční odchylku.  

 

Obr. 13) Ukázka výpočtu poziční odchylky 
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Hodnota procent se vypočítá ze vztahu: 
 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 =  
𝑧á𝑧𝑛𝑎𝑚

𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑
∙ 100 [%]                                                                                               (2) 

 
První hodnota je základ (base) a hodnoty následujících záznamů se od tohoto základu 

odečítají. Tímto dostaneme odchylku. Nakonec se vypočítá počet procent ze základu. Tento 
postup se provede u všech zhruba dvaceti záznamů, ze kterých se následně určí limitní hodnoty. 
Na obrázku 14) je pak vidět průběh poziční odchylky. 

 

Obr. 14) Ukázka průběhu poziční odchylky pro všechny osy 

Limitní hodnoty se určují z vypočítaných procentuálních hodnot a výsledky pro poziční 
odchylku jsou vidět v tabulce 1). Nejprve se v excelu zobrazí pomocí funkce MAX maximum 
ze všech hodnot. Následně se funkcí SMODCH nebo STDEVA vypočítá směrodatná odchylka 
souboru čísel. Výsledné limity jsou pak součtem maxima a odchylky a zelená část představuje  
hodnoty pro normální stav, žlutá pak představuje možné varování a jedná se o součet maxima 
a dvakrát odchylky a v případě překročení těchto hodnot se už může jednat o poruchu. 

Funkce pro směrodatnou odchylku je dána vztahem: 

𝑆𝑚ě𝑟𝑜𝑑𝑎𝑡𝑛á 𝑜𝑑𝑐ℎ𝑦𝑙𝑘𝑎 =
∑(𝑥 − �̅�)

(𝑛 − 1)
                                                                                           (3) 

Každá strojní součást robota se časem opotřebovává, vzniká vůle na jednotlivých osách 
a je velice pravděpodobné, že především z tohoto důvodu se jednotlivé limitní hodnoty budou 
v průběhu upravovat.  
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Tab 1)  Výpočet limitních hodnot 
1. osa 2. osa 3. osa 4. osa 5. osa 6. osa  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
1,14% 0,78% 0,74% -0,85% 1,16% 0,89%  
0,04% 8,39% 5,37% 1,44% 5,59% 4,92%  

-0,17% 1,91% 1,22% 0,10% 0,14% 0,98%  
0,22% 1,05% 0,12% -1,16% -0,01% 0,60%  

-0,37% 8,66% 5,07% 1,43% 5,20% 3,96%  
-0,05% 8,36% 4,59% -1,05% 5,35% 4,62%  
0,35% -0,66% 0,48% 0,14% 0,68% 1,42%  
0,35% -0,66% 0,48% 0,14% 0,68% 1,42%  
0,88% 7,30% 4,18% -0,36% 5,90% 4,84%  

-0,13% 5,84% 3,49% 0,48% 2,83% 2,49%  
0,03% 0,75% 0,82% -1,73% 0,79% 1,55%  
0,02% 8,18% 5,14% 1,15% 4,72% 5,69%  

-0,25% 8,07% 4,71% 1,40% 6,63% 6,59%  
0,05% 2,51% 3,29% 1,16% 3,88% 3,60%  
1,45% 1,07% 4,55% 2,36% 2,43% 2,42%  
0,31% -0,85% 0,96% 1,03% 1,57% 1,35%  
3,30% 0,60% 0,22% 1,01% 0,60% 0,68%  
0,03% 7,44% 4,11% 0,48% 5,25% 5,22%  
0,90% 0,40% 0,26% 1,07% 1,58% 2,10%  

-0,22% 8,02% 4,18% 2,03% 1,93% 2,56%  
3,30% 8,66% 5,37% 2,36% 6,63% 6,59% MAX 
0,83% 3,78% 2,07% 1,08% 2,26% 1,93% ODCHYLKA 

4% 12% 7% 3% 9% 9% OK 
5% 16% 10% 5% 11% 10% VAROVÁNÍ 

>5% >16% >10% >5% >11% >10% PORUCHA 

4.2.3 Pracovní hodiny 
Určení limitních hodnot pro pracovní hodiny je podstatně jednouší než pro poziční odchylku  
a kroutící moment. Každý výrobce by měl ke svému výrobku poskytovat i návod  
k obsluze, kde je i definována doporučená údržba. Nejinak je tomu i u robotů Stäubli  
a doporučená údržba se standartním intervalem pro typ robota TX60 je znázorněna v tabulce 
2).  Právě pomocí tohoto návodu se bude určovat časový interval pro výměnu oleje, vizuální 
kontrolu a další činnosti spojené s preventivní kontrolou. Pro různé typy robotů se může návod 
lišit.  

 Výrobce definoval i různé úrovně zásahu pro všechny operace. Operace označené 
číslem 1 jsou jednoduché činnosti, které mohou být provedeny pracovníkem bez speciálního 
zaškolení. Pro úroveň 2 je nutné, aby technik prošel speciálním školením Stäubli. Poslední 
úroveň 3 představuje operace, které musí být provedené servisem Stäubli. [20] 
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Tab 2)  Preventivní údržba doporučená výrobcem [20] 

Preventivní údržba 

Ú
ro

ve
ň 

zá
sa

hu
 

Periodicita 

M
ěs

íc
 

Ro
k 

5 
le

t 

75
00

 h
od

in
 

10
00

0 
ho

di
n 

15
00

0 
ho

di
n 

20
00

0 
ho

di
n 

30
00

0 
ho

di
n 

40
00

0 
ho

di
n 

60
00

0 
ho

di
n 

Základní podmínky ramene 

Vnějšek: vizuální kontrola případné koroze nebo 
poškození po nárazu 

1 X                   

Lakované díly: vizuální kontrola, oprava nátěru v 
případě potřeby 

1   X                 

Převodovky 
Kontrola hladiny oleje 1   X                 
Funkčnost 2   X                 
Výměna oleje (osa 1, 2, 3) 2     X       X       
Výměna oleje (osa 4 a zápěstí) 2             X       
Výměna (osa 1, 2, 3) 3                   X 
Výměna (osa 4) 3                 X   

Výměna (zápěstí) 2                 X   

Řemenová osa 
Vizuální kontrola 1   X                 

Výměna 2             X       

Vodotěsnost 
Hřídelové těsnící kroužky: vizuální kontrola těsnosti 1 X                   
Hřídelové těsnící kroužky: Výměna 3                 X   

Kryty, propojovací deska, V/V deska ramene a plochá 
těsnění rozhraní ramene/koncového kloubu: Vizuální 
kontrola 

1   X                 

Kryty, propojovací deska, plochá těsnění V/V desky 
ramene: Výměna 

1     X       X       

Ploché těsnění rozhraní ramene/koncového kloubu: 
Výměna 

2                     

Přetlakový kabinet (varianta): Zkontrolujte provozní 
tlak na číselníku 

1 X                   

Elektrická a pneumatická kabeláž 
Vizuální kontrola kabelového svazku, konektorů, 
pevnosti (se sejmutou kapotáží) 1   X                 

Mazání kabelového svazku 2   X     X           
Výměna propojovacího kabelu 3             X       
Elektromagnetické ventily (varianta): kontrola 
funkčnosti 1   X                 

Elektromagnetické ventily (varianta): výměna; 
Průměrná životnost: 47 milionů cyklů při 5 Hz 

1                 X   
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6 NÁVRH ESKALAČNÍHO MODELU, VYLEPŠENÍ A 
VIZUALIZACE 

6.1 Návrh eskalačního modelu 

Smyslem vytvoření eskalačního plánu je především zamezit plýtvání lidskými zdroji. Jedná se 
o proces (diagram) jasně definující zodpovědné osoby, které jsou při potížích ve výrobě 
informovány emailem.   

Eskalační plán, zobrazený na obr. 15), zajistí rychlejší reakce na potencionální varování 
nebo poruchy právě díky tomu, že informace se dostane přímo k zodpovědným osobám. 
Informační maily budou obsahovat přesné informace, o kterého robota a o který produkt a linku 
se jedná společně s datem a časem, kdy se událost objevila.  

 

Obr. 15) Eskalační plán 

Během určování limitních hodnot pro sledované parametry se stanovila procentuální 
hodnota pro potencionální varování a poruchu. Eskalační plán je rozdělený na dvě úrovně  
a varování je první úrovní eskalačního plánu.  

V první úrovni se může jednat pouze o jednorázové překročení předem stanovené 
hranice, kdy robot např. narazí do překážky, ale jeho správnou funkci to dále nijak neovlivní. 
Proto se informuje pouze specialista z oddělení TEF, který hlášku prověří a robota zkontroluje. 
Jelikož je systém v testovací fázi, varování obdrží zároveň i supervizor. Pokud systém 
zaznamená překročení hranice stanovené pro poruchu, je nutné co nejdříve zasáhnout  
a eskalační plán přechází do druhé úrovně. V této fázi jsou do eskalace zařazeni navíc i hlavní 
mistři a seřizovači, kteří jsou nyní zodpovědní za prověření a případnou opravu. 

Pro každou halu a výrobní linku mohou být zodpovědní hlavní mistři, supervizoři nebo 
specialisté rozdílní. Proto je nejdříve nutné zjistit jména a zároveň je i informovat o tom, jak 
celý systém funguje. Eskalační plán je navíc v podstatě součástí SW PPM, který je rozebrán 
níže.    
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6.2 Vylepšení  

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, software umožňuje sledovat 30 různých 
parametrů. Jako možné vylepšení se proto jako první nabízí kromě vyhodnocování poziční 
odchylky, kroutícího momentu a nově i pracovních hodin i vyhodnocovat některý z dalších 
parametrů.  

Jelikož se systém teprve zavádí, je vysoce pravděpodobné, že emaily se zprávou o nastalé 
potencionální poruše nebo varování budou hlavním mistrům, specialistům a supervizorům 
přicházet příliš často anebo naopak minimálně, a to z důvodu špatně nastavených parametrů.  
Bude nutné postupně upravovat limitní hodnoty u všech robotů, tak aby nedocházelo ke 
zbytečným poplachům a zároveň se zajistilo optimální sledování robotů.  

6.3 Vizualizace 

Po celé řadě monitorování a diagnostikování stavu přichází na řadu jedna z nejdůležitějších 
činností, a tou je správná interpretace získaných výsledků. Často je nutné informace předávat 
dále i lidem z vedení, z výroby, ale i lidem, kteří mají jiné pole působnosti a jiné  
požadavky, a proto se provádí vizualizace výše uvedeného. Správná vizualizace musí podat 
všechny důležité informace, ale zároveň daný software musí být snadno ovladatelný  
a přehledný. Pro vizualizaci stavu robotů byl použit software Production Performance Manager. 

 Roboty jsou v záložce Device status rozdělené podle závodu a linky, na které pracují. 
Na obr. 16) vidíme roboty, které jsou zobrazeny na levé straně jako malé obdélníky, rozdělené 
na tři části s popisem, o jakého robota se jedná. V první části se nám zobrazuje status OK (robot 
je v pořádku), IN (nastal incident) nebo PL (incident může nastat). Ke každému náleží dvě 
menší značky, které daný status doplňují. Trojúhelník s vykřičníkem je pro incident a budíček 
pro možné plánované incidenty. Po kliknutí na požadovaného robota se nám zobrazí na pravé 
straně jeho data. Je možné sledovat živá data nebo si zobrazit jejich historický průběh. Pomocí 
dalších záložek lze sledovat jednotlivé vybrané body v procesu, měnit nebo zobrazovat 
pravidla, události, zprávy, technické informace, název zařízení, status apod. 

 

 

Obr. 16) PPM software a záložka live [13] 
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Software neslouží pouze pro vizualizaci velkého množství získaných dat, ale především 
vyhodnocuje tyto data, a navíc v případě potencionálního varování, potencionální poruchy nebo 
na základě pravidla automaticky generuje tzv. Ticket, který informuje pracovníky emailem, že 
daná událost nastala a je potřeba provést kontrolu. Pracovníci, kteří budou informování jsou 
definováni v eskalačním plánu. 

 Po zobrazení záložky Ticket se nám zobrazí 3 sloupce, jak je vidět na obr. 17). 
Jednotlivé sloupce ukazují Tickety, které jsou otevřené (open), aktuální (in progress) nebo 
vyřešené (resolved). [13] 

 Open – vytvoří se na základě vzniklé události, nebo definované pravidlem  
 In progress – Ticket byl přijat pracovníkem s požadovanou kvalifikací a je v řešení 
 Resolved – problém byl vyřešen 

Na pravé straně záložky Ticket ve čtvrtém sloupci jsou vypsané detaily o každém z nich.  

 

Obr. 17) Záložka Ticket [13] 
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Podle závažnosti jsou Tickety barevně rozlišeny. Zelená je nízká závažnost, žlutá střední 
a červená je vysoká  

Tickety se generují automaticky nebo se vytvoří ručně. Automaticky se generují 
v případě varování, možné poruchy nebo na základě odpracovaných hodin robota. Je však 
nejprve nutné definovat pravidla což jsou limitní hodnoty sledovaných parametrů nebo počet 
hodin, po kterých se provede údržba, výměna různých komponent apod. 

.    
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7 ZHODNOCENÍ 

7.1 Zhodnocení 

Na robotech se prozatím provádí v rámci TPM pouze preventivní a reaktivní údržba  
a v současnosti se zavádí i údržba prediktivní. Pro prediktivní údržbu a jako nejvhodnější 
způsob, jak sledovat stav robotů Stäubli, byl zvolen SW Optimize Lab. 

Ze zhruba 30 sledovaných parametrů, které je pomocí softwaru možné sledovat, se jako 
nejvhodnější k určení technického stavu robota vybraly: poziční odchylka (PossEr) a kroutící 
moment (FbkFrc). Tyto dva parametry pro šest os robota se následně začaly vyhodnocovat  
a pro získané hodnoty se stanovily limity, které však nejsou konečné a v průběhu se budou 
muset i nadále upravovat na základě provozních dat robota. 

V rámci vylepšení a zefektivnění preventivní údržby bylo rozhodnuto, že jako další 
parametr se budou vyhodnocovat i pracovní hodiny robota. Z návodu na preventivní  
údržbu, která je doporučená výrobcem robotů, snadno zjistíme, po jakých odpracovaných 
hodinách robota provádět různé úkony.  

Jako poslední se zajistila vizualizace dat a automatické zpracování dat. Pro tuto činnost 
se použil SW Production Performance Manager, který nabízí společnost Bosch. Software by 
měl vhodně interpretovat data a při překročení limitních hodnot automaticky odeslat informační 
emaily osobám, které se určily v eskalačním plánu. Tento software, má však několik nevýhod 
např. není příliš uživatelsky přívětivý ani přehledný. Do budoucna se uvažuje o jeho výměně. 

7.2 Ekonomické náklady 

Vhodně navržený systém údržby dokáže podniku zajistit snížení technických ztrát ve 
výrobě a v případě prediktivní údržby i celkově ušetřit náklady na reaktivní údržbu. Ve spojení 
s optimalizací drah robota i zajištění delší životnosti.  

Vzhledem k tomu, že doposud se ve firmě Bosch na robotech prováděla pouze reaktivní 
údržba, tak už jenom zavedení prediktivní údržby znamená značnou úsporu nákladů. Především 
nákladů na náhradní díly a používaný materiál a na personál. Zpočátku se data získaná z robotů 
musely zpracovávat ručně. Tento postup zabral hodně času a opět náklady na personál  
zvyšoval, ale díky softwaru Production Performance Manager, který data  
vyhodnocuje, automaticky se tento problém eliminuje. Automatizace vyhodnocování dat ušetří 
peníze v řádech statisíců.  

Není však možné ihned určit přesná čísla. Tento systém údržby je teprve na počátku  
a kolik skutečně ušetří, bude možné vyčíslit až zhruba po roce provozu.
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8 ZÁVĚR 

V současné době se údržba strojů a zařízení výrazně rozvíjí a zdokonaluje a stává se nedílnou 
součástí každého podniku. Vhodně zvolený systém údržby napomáhá k výraznému snížení 
rizika náhlých poruch a s tím spojených finančních ztrát.   

 V úvodní části předkládané práce byla pozornost soustředěna na teoretické pojednání 
diagnostice strojů, údržby a nových, moderních přístupů k provádění údržby. Jsou zde uvedeny 
různé metody technické diagnostiky a nejznámější z nich jsou krátce rozepsány stejně tak jako 
postupný rozvoj údržby, jejich jednotlivé generace a různé organizační formy řízení údržby ve 
firmách.  

V další části této bakalářské práce je popsán jeden z mnoha moderních přístupů řízení 
údržby a tím je TPM neboli totální produktivní údržba. Filozofií tohoto hojně používaného 
přístupu k údržbě je zapojení pracovníků ze všech úrovní podniku.  

Další kapitola představuje firmu Bosch Diesel s.r.o. Jihlava a jejich přístup k údržbě  
a činnosti oddělení, které jí má v podniku na starosti, a především pilíře a způsob jakým je zde 
realizováno TPM.    

Tato bakalářská práce mimo jiné i řeší problematiku zavedení prediktivní údržby  
a diagnostiky robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. Roboty, které se zde uplatňují při 
mnoha různých činnostech, měly doposud zajištěnou pouze reaktivní a preventivní údržbu. 
Pracovníci údržby se z mnoha důvodů rozhodli pro zavedení predikce, která zajistí menší 
technické ztráty a zefektivní výrobu. Metod, které se nabízely, bylo hned několik, ale ve finále 
se nakonec vybral pro predikci software Optimize Lab. Pomocí tohoto SW je možné sledovat 
různé pracovní parametry robotů. Jedním z cílů bakalářské práce bylo navrhnout další parametr 
a určit limitní hodnoty. Sledovanými a vyhodnocovanými ukazateli technického stavu robota 
jsou poziční odchylka, kroutící moment a navrhnutým parametrem jsou pracovní hodiny. 
Stanovení limitních hodnot pro první dva ukazatele se provádělo pomocí počátečních 
naměřených hodnot. Pro třetí, navrhnutý parametr, bylo stanovení limit odlišné a vycházelo se 
z návodu na použití, který poskytuje výrobce a obsahuje i doporučení po jakých odpracovaných 
hodinách provádět různé úkony prováděné pracovníky údržby.  

Součástí celého procesu bylo i určení zodpovědných osob, které v případě překročení 
limitních hodnot prověří stav robota. Tento problém řeší eskalační plán, kterému se věnuje pátá 
kapitola. V neposlední řadě bylo nutné získané poznatky i správně interpretovat. Vizualizace 
dat, která je také součástí této kapitoly, probíhala pomocí softwaru Production Performance 
Manager, který i automaticky vyhodnocuje data a na základě pravidel, to znamená v případě 
překročení limitních hodnot, informuje příslušné zodpovědné pracovníky.  

Problematika řešená v předkládané bakalářské práci je relativně nová a v době, kdy 
probíhá automatizace a robotizace velice aktuální. Limity, které se stanovily, bude nutné  
v průběhu měsíců i nadále upravovat, tak aby co nejefektivněji odpovídaly skutečným 
provozním podmínkám.   
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