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Abstrakt 

 Bakalářská práce se zabývá teorií údržby, spolehlivostí a vlivem údržby na ni. 
Na konci je problematika objasněna na konkrétním technickém systému. 
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Abstract 
 The bachelor thesis deals with the theory of maintenance, reliability and 
maintenance´s effect on it. At the end the problem is clarified by the specific technical 
system.  
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1. Úvod 

Bakalářská práce je zpracovaná formou rešerše na problematiku spolehlivosti a 
údržby, která s ní úzce souvisí. Část je věnována teorii údržby, poruchám a jejich 
klasifikacím a stavům, ve kterých je zařízení schopno se nacházet. V práci jsou také 
popsány opravy zařízení, jejich druhy a druhy údržbových systémů.  

Dále je zde zpracována spolehlivost, ukazatele spolehlivosti neopravovaných a 
opravovaných objektů a druhy spolehlivostních modelů. V závěru práce je rozepsán 
vliv údržby na spolehlivost, uvedeny příklady z praxe a příklady na výpočet ukazatelů 
spolehlivosti a určení pravděpodobnosti bezporuchovosti kombinovaného 
spolehlivostního modelu. 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  14  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 

2. Teorie údržby 

Údržba je kombinace všech technických, administrativních a manažerských 
činností během životního cyklu objektu zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo 
jeho navrácení do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci, (dle ČSN EN 
13306). 

Cílem údržby je udržovat zařízení ve stavu dobrém a schopném provozu. 

Plán údržby je uspořádaný soubor úkolů, zahrnující činnosti, zdroje, postupy 
a časové plánování k provádění údržby. 

Zajištěním údržby je schopnost údržbářské organizace mít v daném 
časovém okamžiku nebo v daném časovém intervalu správné zajištění údržby na 
místě, kde je nutné provést údržbářský zásah, (dle ČSN EN 13306). 

Dalšími pojmy souvisejícími s údržbou jsou objekt a náhradní díl. Objekt je 
jakákoliv část, součástka, zařízení, subsystém, funkční jednotka, přístroj nebo 
systém, se kterým je možné se individuálně zabývat. Náhradní díl je objekt určený 
k náhradě odpovídajícího objektu za účelem obnovy původní požadované funkce 
tohoto objektu (jednoúčelový nebo výměnný objekt – výměnná jednotka), (dle ČSN 
EN 13306). 

2.1. Technický život a provozní spolehlivost 

Technickým životem je myšlen součet dob provozů od začátku provozu (nebo 
po generální opravě) do okamžiku mezního stavu, kdy musí být provoz zastaven. 
Přerušení provozu může nastat z důvodů: neodstranitelného porušení 
bezpečnostních požadavků, neodstranitelného překročení předepsaných mezí 
stanovených parametrů, neodstranitelného snížení efektivnosti provozu pod 
přípustnou hodnotu, z důvodu nutnosti provést generální opravu [5].  

 Výsledky ukazatelů se určují optimalizovaným řešením s využitím 
ekonomického kritéria. Jestliže určujeme mezní stav pouze z hlediska zatížení stroje 
a nebereme v potaz ekonomiku provozu, dostáváme se k fyzickému meznímu 
stavu. Fyzický mezní stav můžeme rozdělit na poruchu havarijního charakteru 
(zadření ložiska) a poruchu nehavarijního charakteru (různá opotřebení) [5]. 

2.1.1. Provozní spolehlivost 

 Pod pojmem provozní spolehlivost se obecně rozumí spolehlivost fyzicky 
zhotovených systémů/objektu ve stanovených nebo simulačně vytvořených 
provozních podmínkách. V užším smyslu se provozní spolehlivost týká 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, pohotovosti a zajištěnosti údržby výrobků 
v běžném provozu při užívání ke stanovenému účelu za stanovených podmínek [1]. 

Pohotovost – schopnost objektu být ve stavu schopném vykonávat 
požadovanou funkci v daných podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo 
v daném časovém intervalu za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější 
zdroje (závisí na bezporuchovosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby). 

Udržovatelnost – schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat 
ve stavu nebo být navrácen do stavu, v němž může vykonávat požadovanou funkci. 

Bezporuchovost – schopnost objektu vykonávat požadovanou funkci 
v daných podmínkách a v daném časovém intervalu, (dle ČSN EN 13306). 
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2.1.2. Poruchy zařízení 

Ač jsou poruchy nežádoucím jevem u jakéhokoliv zařízení, jsou jeho velkou 
součástí stejně jako oprava zařízení. 

 Pokud mluvíme o poruše zařízení, mluvíme o ukončení schopnosti objektu 
vykonávat požadovanou funkci. Po poruše je objekt v poruchovém stavu. Každá 
porucha má původce a příčinu, kteréže určit až po zjištění první poruchy a po 
stanovení podmínek jejího vzniku. Ke každé poruše existují nápravná opatření 
sloužící k obnovení normálního stavu a odstranění stavu poruchového [11]. 

2.1.2.1. Klasifikace poruch 

Poruchy je možno rozdělit do skupin: 

1) Podle důvodu vzniku poruchy 

- porucha z vnějších příčin – vzniká nedodržením daných provozních podmínek. 

- porucha přetížením – vzniká zatížením, které překračuje mez danou 
technickou dokumentací. 

- porucha z vnitřních příčin – porucha, která je způsobena vlastní nedokonalostí 
objektu při zachování stanovených provozních podmínek a předpisů pro 
zatěžování. 

- nezávislá porucha – porucha, která nebyla zaviněna vadou nebo poruchou 
jiného prvku soustavy. 

- závislá porucha – porucha, která byla zaviněna vadou jiného prvku soustavy. 

- výrobní porucha – vznikne nedodržováním výrobních postupů. 

- systematická porucha – porucha, která se opakuje u stejných výrobků a je 
způsobená konstrukčními nedostatky objektu, závadami ve výrobním procesu, 
atd. [6]. 

2) Podle důsledku poruchy 

- porucha kritická – následkem je ztráta života nebo jeho ohrožení nebo 
obrovská hmotná škoda. 

- závada – malá vada nemající vliv na schopnost objektu plnit požadovanou 
funkci v provozu [6]. 

3) Podle časového průběhu změn parametrů 

- porucha náhlá – vzniká prudkou změnou hodnot jednoho nebo několika 
parametrů objektu. Nemůžeme ji předvídat na základě výsledků z předchozí 
zkoušky, prohlídky. 

- porucha postupná – vznik v důsledku postupné změny hodnot jednoho nebo 
několika parametrů objektu. Můžeme ji předvídat na základě výsledků 
z předchozí zkoušky, prohlídky. 

- porucha občasná – trvá po omezenou dobu, po níž objekt opět dosáhne 
bezporuchového stavu bez vnějšího zásahu [6]. 
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4) Podle velikosti porušení schopného provozu 

- porucha úplná – vznikne následkem odchylek hodnot jednoho nebo několika 
parametrů objektu od úrovně stanovené technickými podmínkami, a to takových, 
které úplně zabraňují použití objektu. 

- porucha částečná – na výrobku se sice vyskytne porucha, ten je ale nadále 
provozuschopný avšak se sníženými parametry, s menší efektivností, není 
schopen plnit všechny požadované funkce. 

- porucha degradační – porucha, která je částečná a postupná. 

- havarijní porucha – porucha, která je úplná a náhlá [6]. 

2.1.2.2. Stav zařízení 

Stav zařízení můžeme rozdělit na dva stavy a to prostoj a provoz. Jestliže je 
zařízení ve stavu prostoje, není schopno z jakéhokoliv důvodu plnit svou funkci. 
Naopak jestliže je zařízení ve stavu provozu, může plnit svou funkci. Když nastane 
porucha, stav bezporuchový se změní na poruchový.  

 

Obr.1  Segmentace prostoje [7] 

Jestliže nastane prostoj, může se jednat buďto o prostoj provozní (zařízení je 
v bezporuchovém stavu, ale z různých důvodů není v provozu), dále o prostoj 
technický (zařízení se opravuje) a nebo o prostoj organizační (zařízení je 
v poruchovém stavu, ale z jakýchkoliv příčin není opravováno). 

 Z pohledu stavu technického se potom jedná o stav bezporuchový (zařízení 
plní nebo je schopno neustále plnit svou funkci v daných podmínkách a vdaném 
časovém intervalu, kriterium pro ukončení schopnosti plnit tuto funkci je porucha) 
nebo o stav poruchový (zařízení není schopno plnit svou funkci s výjimkou 
neschopnosti během preventivní údržby nebo jiných plánovaných činností). 

 Provozuneschopný stav zařízení se vyznačuje jeho neschopností 
z jakýchkoliv důvodů (vnějších nebo vnítřních příčin) plnit požadovanou funkci. 

Provozuschopný stav objektu se vyznačuje schopností plnit svou funkci. 

 Použitelný stav je stav objektu, který se vyznačuje tím, že objekt může plnit 
požadovanou funkci za předpokladu, že vnější prostředky, jsou-li požadovány, jsou 
zajištěny. 

 Bezporuchovost je schopnost objektu plnit neustále svou funkci v daných 
podmínkách a v daném časovém intervalu. 
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 Dojde-li k narušení stavu, v němž zařízení vyhovuje všem požadavkům 
stanovených jeho technickou specifikací např. poškrábáním nátěru, jedná se pak o 
poškození. 

 Když se výrobek neopravuje, je v okamžiku poruchy dosaženo mezního 
stavu. 

2.1.2.3. Vanová křivka 

 Vanová křivka znázorňuje obecný průběh intenzity poruch λ(t). Intenzita 
poruch udává jejich hustotu, která je podmíněná, v čase t za podmínky nedošlo 
k poruše. Vanová křivka (křivka intenzity poruch), jak napovídá název, na začátku 
klesá, při dosažení určité hodnoty je konstantní a pak roste [2]. 

 

Obr.2  Průběh intenzity poruch [2] 

Intenzita poruch má 3 části: 

I. Záběh – období časných poruch, intenzita poruch postupně klesá a 
spolehlivost se zlepšuje. Projevují se zde nedostatky způsobené chybami 
v konstrukci a při výrobě.  

II. Provoz – období normálního života, intenzita poruch je přibližně konstantní, 
poruchy vznikají působením náhodných událostí. Tato etapa života je nejdelší 
a uplatněním vhodné údržby umožňuje značné úspory. 

III. Dožívání a likvidace – dochází zde ke stoupání intenzity poruch (vlivem 
opotřebení a dalších faktorů, jako koroze, únavové jevy) => častější vznik 
poruch. V určitém okamžiku je provoz ekonomicky, ale i technicky neúnosný 
=> likvidace [2]. 

3. Opravy a údržba 

Údržba je sestava technických, administrativních činností i činností dozoru, 
které se zaměřují na udržení objektu ve stavu, ve kterém je schopen plnit 
požadovanou funkci nebo navrácení objektu do tohoto stavu [2]. 

 Základní údržbářské úkony prováděné pro daný účel (mazání, lokalizace 
porouchané součásti, diagnostika, atd.) nazýváme údržbový zásah [2]. 

 Údržbová soustava představuje soubor prostředků, pracovníků a 
dokumentace pro údržbu, nepostradatelných pro údržbu a obnovu 
provozuschopnosti objektů, které patří do této soustavy. Soustavou je myšleno 
materiálně-technické zabezpečení, které zabočuje schopnost údržbové organizace 
poskytovat nutné zdroje pro provádění údržby při daném systému údržby a za 
daných podmínek [2]. 
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 Částí údržby, při které se provádějí ruční operace na objektu, kdy 
napravujeme důsledky vzniklé opotřebením, nazýváme oprava [2]. 

3.1. Rozdělení oprav 

3.1.1. Běžné opravy (I. stupně, zkratka BO) 

 Jedná se o drobné opravy, které jde obvykle provádět za chodu zařízení nebo 
sníženého výkonu. Probíhá výměna poškozených, drobných a méně nákladných 
dílů, které se často opotřebovávají nebo promazání některých částí atd. Při běžné 
opravě se zařízení důkladně prohlédne, ošetří a zjištěné vady se odstraní. Obvykle je 
provádí sami dělníci, případně údržbáři dílny [8]. 

3.1.2. Střední opravy (II. Stupně, zkratka SO) 

 Jedná se o opravy většího rozsahu a probíhají při zastavení výroby. Probíhá 
výměna určitých dílů nebo oprava složitějších částí strojů (zařízení) [8]. 

3.1.3. Generální opravy (III. Stupně, zkratka GO) 

 Jedná se o opravu celého zařízení a výměnu či opravu většiny dílů a částí. Je 
potřeba zastavit výrobu na dlouhou dobu. Cílem bylo dříve odstranit příčiny 
opotřebování nebo poškození. Dnes se usiluje o zvýšení celkové technicko-
ekonomické úrovně. Generální oprava, při které se zásadně mění funkce zařízení 
(jde spíše o rekonstrukci) spadá mezi investiční akce. Opravy provádí specializovaní 
opraváři [8]. 

Obecný technologický postup rozsáhlé (generální) opravy: 

- Převzetí stroje do opravy 
- Vnější čištění stroje 
- Demontáž 
- Čištění a odmašťování součástí 
- Technická kontrola a třídění 
- Renovace součástí 
- Kompletace pro montáž 
- Montáž a seřízení 
- Záběh 
- Povrchová úprava 
- Předání stroje zákazníkovy [11]. 

3.2. Údržbové systémy a jejich rozdělení 

Údržbový systém je hlavním prvkem ovlivňujícím efektivitu údržby. Údržba 
vychází z poškozování objektu a je reakcí na procesy poškozování. V závislosti na 
způsobu realizace údržbového zásahu, předcházení poruch, navrácení 
provozuschopnosti objektům, využití výsledků sledování a hodnocení spolehlivosti 
objektů, můžeme údržbové systémy rozdělovat [8].  

3.2.1. Údržbový systém po poruše – nápravná údržba 

 Je to nejstarší údržbový systém, kdy se údržba vykonává vždy po vzniku 
poruchy. Nazývá se nápravnou, protože odstraňuje důsledky poruchy, ale jejím cílem 
není důsledky snižovat, ani jim předcházet. Používá se tam, kde je ekonomicky 
nevýhodné zjišťovat opotřebení a počínající poruchu [8]. 
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Obr.3 Údržbový systém po poruše – nápravná údržba [8] 

Legenda: 
t1, t2, …, tn … okamžik vzniku poruchy, 
t0 … t1, t1´ …t2, t2´ …tn … náhodná doba provozu objektu, 
t1 … t1´, t2 … t2´, tn …tn´ … náhodná doba údržby (obnovy, tzv. údržbový prostoj). 

3.2.2. Periodický údržbový systém bez ohledu na věk prvku 

 Údržba se provádí opakovaně v daných lhůtách i tehdy, když během provozu 
vznikne porucha. Jestliže vznikne porucha před danou lhůtou údržby, dělá se údržba 
po poruše. Délka lhůty mezi údržbami se nemění, pouze se realizuje obnova 
porouchaného prvku [8]. 

 

Obr.4  Periodický údržbový systém bez ohledu na věk prvku [8] 

Legenda: 
t1, t2, …, tn … okamžik preventivní údržby (výměny prvku), 
t0 …t1 = t1´ … t2 = t2´ … t3 … = tn´ .. tn+1 =Tp … pevně stanovená doba provozu, 
t1 … t1´ , t2 … t2´, …tn …tn´ … náhodná doba údržby (obnovy), tzv. prostoj, 
t2p ... t2p´… náhodná doba obnovy (prostoj) v případě vzniku náhlé poruchy uvnitř 
intervalu Tp. 

Doba provozu Tp je konstantní i když během ní dojde k náhlé poruše. 

3.2.3. Periodický údržbový systém s ohledem na věk prvku 

 Údržba se provádí opakovaně v daných lhůtách, ale jen tehdy, když během 
provozu nevznikne porucha. Jestliže vznikne porucha, provozuschopnost je 
obnovena a po uvedení do provozu začne nová lhůta mezi údržbami [8]. 
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Obr.5  Periodický údržbový systém s ohledem na věk prvku [8] 

Legenda: 
t1, t2, …, tn … okamžik preventivní výměny prvku, 
t0 …t1 = t1´ … t2 = t2´ … t3 … = tn´ … tn+1 =Tp …pevně stanovená doba provozu prvku, 
t1 … t1´ , t2 … t2´, …tn …tn´ … náhodná doba údržby (obnovy), 
t2p …t2p´ … náhodná doba obnovy v případě vzniku náhlé poruchy uvnitř intervalu Tp. 

Po obnově (výměně, opravě) prvku začíná nový interval Tp. 

3.2.4. Údržbový systém po prohlídce se zaručenou 

pravděpodobností bezporuchového provozu 

Údržbový systém dopředu udává pravděpodobnost bezporuchového provozu 
Rp(t). Údržba se provádí v době, kdy klesne pravděpodobnost bezporuchového 
provozu pod danou hodnotu. Tento systém požaduje dobrou informaci o ukazatelích 
bezporuchovosti (rozdělení dob mezi poruchami atd.), normativní a logistickou 
podporu [8]. 

 

 

Obr.6  Údržbový systém po prohlídce se zaručenou pravděpodobností  
bezporuchového provozu [8] 

Legenda: 
t1 … prohlídka spojená s diagnostikou technického stavu prvku, 
t1, t2, … tn … okamžik preventivní údržby po dosažení Rp(t), 
t0 … t1, t1´ … t2, t2´ … t3, t3´ … tn … náhodná doba provozu objektu, 
t1 … t1´, t2 … t2´ , tn … tn´ … náhodná doba údržby (obnovy), 
ts1, ts2, …, tsn … při dostatečně velké životnosti prvku určení nového termínu 
prohlídky, popř. provedení údržby, 
Rp(t) … pravděpodobnost bezporuchového provozu 

V intervalech ts1 … ts5 při dostatečné pravděpodobnosti bezporuchového provozu 
(životnosti) se určuje nový termín prohlídky nebo údržby. 
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3.2.5. Údržbový systém po preventivní prohlídce 

 Údržba s danými intervaly tsn. Probíhá v tomto intervalu pouze tehdy, když 
životnost prvku je kratší než tsn-1 … tsn. Náhlé poruchy mohou vznikat uvnitř intervalu 
ts. Spolehlivost prvků může být v každém intervalu odlišná [8]. 

 

Obr.7  Údržbový systém po prohlídce s preventivně stanovenými 
 intervaly prohlídek [8] 

Legenda: 
tsn … okamžik preventivních prohlídek  

3.2.6. Údržbový systém s průběžnými prohlídkami 

 Umožňuje dosažení vysoké bezporuchovosti za předpokladu pravidelných 
diagnostických kontrol [8]. 

 

Obr.8  Údržbový systém po prohlídce s průběžnými prohlídkami  
během provozu [8] 

Legenda: 
t0 … t1, t1´ … t2, t2´ … t3, tn´ … tn+1, … doba provozu prvku blízká jeho životnosti, 
t1 … t1´ … náhodná doba obnovy (krátká, protože systém dokáže reagovat na 
počínající poruchu). 

4. Základní pojmy spolehlivosti 

Objekt je jakákoliv část, součástka, zařízení, subsystém, funkční jednotka, 
přístroj nebo systém, se kterým je možné se individuálně zabývat. V rámci 
spolehlivosti je potřeba rozlišovat dva typy objektů – obnovované (opravované) a 
neobnovované (neopravovaný). Obnovovaný je objekt, který přechází 
z poruchového stavu na bezporuchový pomocí opravy. Neobnovovaný je objekt, 
který je neopravitelný, nachází se na nepřístupném místě nebo jeho oprava se 
nevyplatí [6]. 

Spolehlivost je vyjádřena jako pravděpodobnost bezporuchového provozu, to 
je pravděpodobnost, že objekt může plnit požadovanou funkci v daných podmínkách 
a v daném časovém intervalu, (dle IEC 50(191)). 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  22  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
Spolehlivost nelze vyjádřit číselnou hodnotou. Místo nich jsou zavedeny 

ukazatele spolehlivosti – kvantitativní vyjádření vlastností, které lze jednotlivě 
vyhodnocovat. 

Další pojmy je potřeba zmínit jsou: 

 Provozní spolehlivost – pravděpodobnost, že činnost zařízení během určené 
doby a daných provozních podmínek bude přiměřená účelu zařízení. 

 Vlastní spolehlivost – zahrnuje vlastnosti, které má výrobek v okamžiku 
převzetí od výrobce a je dána úrovní konstrukce a výroby. 

 Životnost – doba vyjádřená počtem provozních hodin, provozních cyklů, 
počtem funkcí nebo kalendářní dobou. 

 Morální životnost – důležité části zařízení zchátrají tak, že zařízení není 
schopné konkurence. 

 Omezená životnost – spojena se spotřebním zbožím, většinou levnějším. 
Morální životnost krátká. 

 Neomezená životnost – možnost provozu po neomezenou dobu i při nízké 
morální životnosti. 

 Únavová životnost – vyplývá z únavových vlastností materiálů, konstrukce a 
provozních podmínek. Vyjadřuje se dvěma způsoby - střední únavová životnost 
(pravděpodobnost poruchy 50 %) a bezpečná únavová životnost (pravděpodobnost 
poruchy je velmi malá).  

 Bezpečnost – pravděpodobnost poruchy je velmi malá, velikost 
pravděpodobnosti vyplývá z účelu zařízení. 

 Pohotovost – je to vlastnost zobrazující provozuschopnost zařízení 
v jakémkoliv časovém okamžiku. 

 Udržovatelnost – schopnost zařízení být udržitelný při splnění stanovených 
podmínek v provozuschopném stavu [6]. 

Teorie spolehlivosti se zabývá měřením spolehlivosti (využívá se ukazatelů 
spolehlivosti), předvídáním spolehlivosti (při řešení složitých zařízení, využívá se 
spolehlivostních modelů) a řízením spolehlivosti (snaha zmenšit četnost poruch a 
zlepšení ukazatelů spolehlivosti). 

Dalším důležitým pojmem je zkouška spolehlivosti, která se rozděluje do 
několika kategorií: 

- Zkouška spolehlivosti – zkouška, kterou určujeme nebo ověřujeme ukazatele 
spolehlivosti. 

- Zrychlená zkouška spolehlivosti – provádí se abychom získali informace o 
spolehlivosti objektu za kratší dobu než při provozu daném technickou 
dokumentací. 

- Třídící zkouška – cílem je eliminovat objekty se zjevnými nebo skrytými chybami, 
které by mohli způsobit poruchy. 

- Zkrácená zkouška – zkouška, která se ukončí před porušením všech zkoušených 
objektů. 
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- Zkouška bez obnovy – zkouška, u které se neobnovuje provozuschopnost při 

vzniku poruchy. 

- Zkouška s obnovou – zkouška, u které se obnovuje provozuschopnost při vzniku 
poruchy [6]. 

5. Ukazatele spolehlivosti 

Ukazatelé spolehlivosti jsou kvantitativní charakteristiky jedné nebo více 
vlastností objektů, určujících jeho spolehlivost. 

5.1. Ukazatel spolehlivosti neopravovaných objektů 

 Ukazatele spolehlivosti vyjadřují zkušenostní a teoretické charakteristiky. 
Teoretické mají základ v počtu pravděpodobnosti, zkušenostní jsou bodovým 
hodnocením náhodného výběru. Základní veličinou je čas t, který měříme od začátku 
provozu do poruchy zařízení [6]. 

5.1.1. Pravděpodobnost poruchy Q(t) 

Pravděpodobnost, kdy v čase τ ≤ t nastane porucha. Jestliže je t čas od 
začátku provozu, pravděpodobnost poruchy můžeme vyjádřit 


t

dttftPtQ
0

,)()()(   

)(tf ……. hustota pravděpodobnosti poruchy 

Dále je možno pravděpodobnost poruchy vypočítat podle vzorce 

,

0

)(
N

pN
tQ   

Np…… počet výrobků, které byly porušeny za interval 0 – t, 

N0…… počet výrobků ve zkoušeném souboru [6]. 

5.1.2. Pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) 

 Pravděpodobnost, kdy v čase τ ≤ t nenastává porucha. Lze ji vyjádřit  


t

dttftPtQtR
0

.)(1)()(1)(   

Dále je možno pravděpodobnost bezporuchového provozu vypočítat podle 
vzorce 
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N
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Nb …… počet výrobků v bezporuchovém stavu [6]. 

5.1.3. Hustota poruch )(tf  

 Hustota poruch je derivace Q(t) podle času 

,
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tdQ
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kde součin f(t)dt vyjadřuje pravděpodobnost poruchy v objektu v intervalu dt, který 
následuje po čase t [6]. 

5.1.4. Intenzita poruch λ(t) 

 Pravděpodobnost, že se neporouchaný objekt v čase t porouchá v časovém 
intervalu dt, který následuje po čase t. Intenzita poruch je jeden z nejdůležitějších 
ukazatelů a lze ho vyjádřit 
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tf
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tf
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Již zmínění ukazatelé spolu velmi souvisejí, a proto můžeme vzorce upravovat 

 

 

 

 

 

 

 

Integrací získáme 





t
dtt

etR 0

)(

)(


 

Jestliže neznáme jaký má intenzita průběh, nelze už daný vzorec zjednodušit. 
Na základě zkušeností ale víme, že průběhem je vanová křivka (obr. 2) a ta má ve 

druhé (střední) částí λ(t) konstantní. Tím pádem lze vzorec dále počítat a integrací 

získáme vztahy 
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Tyhle vzorce popisují zákon poruch, který vyjadřujeme exponenciálou (obr. 9). 
V čase t=0 se R(t)=1, tzn., že na počátku se zařízení nachází v bezporuchový stav. 
Se zvyšujícím se t asymptoticky klesá R(t). Můžeme tedy říci, že když v nulovém 

čase zprovozníme N0 výrobků s konstantní λ, počet bezporuchových výrobků nb(t) se 

s časem bude exponenciálně zmenšovat podle křivky 
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Obr. 9 Závislost bezporuchového provozu R(t) na čase t [6] 

5.1.5. Střední doba bezporuchového provozu Ts 

Střední doba bezporuchového provozu je střední hodnota doby, kdy je 
zařízení v provozu, během které nenastala porucha. Lze ji vypočítat podle vzorce 




0

.)( dttRsT  

Pro průběh exponenciální 

 


0

1


 dttesT  [6]. 

5.2. Ukazatele spolehlivosti opravovaných objektů 

Každé opravované zařízení prochází v průběhu svého technického života 
stavy bezporuchovými a poruchovými. Na začátku provozu předpokládáme 
bezporuchový stav. 

5.2.1. Střední doba mezi poruchami 

Používá se namísto ukazatele střední doby a určíme ji jako aritmetický průměr 
všech dob, kdy byl objekt v bezporuchovém provozu od ukončení opravy do výskytu 
další poruchy. 

 ,1

n

pit

n

pt
sT

n

i


   

Tp …… doba provozu (součet všech dob provozu), 
n   …… počet výpadků, které byly vyvolány poruchami [6]. 

5.2.2. Intenzita poruch λ 

Převrácená hodnota střední doby bezporuchového provozu, lze ji chápat i jako 
střední frekvenci poruch. 

sT

1
  [6]. 

5.2.3. MTBF (Mean Time Between Failures) 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  26  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
Počítá se jako střední doba od jedné poruchy do následující poruchy. Je zde 

zahrnuta i doba opravy [6]. 

5.2.4. Okamžitý součinitel pohotovosti Kp 

Pravděpodobnost že v čase t bude systém v provozuschopném stavu 

,
otpt

pt
pK


  

tp …… hromadná doba provozu 
to …… hromadná doba opravy. 

Jestliže zapojíme do výpočtu okamžitého součinitele vztahy uvedené níže, lze 
psát 











oTsT

sT
pK  [6]. 

5.2.5. Součinitel prostoje Kn 

Je doplňkem Kp a může být okamžitý a ustálený. Okamžitý Kn(t) udává 
pravděpodobnost, kdy nebude systém provozuschopný v čase t a ustálený Ka udává 
pravděpodobnost, kdy systém nebude provozuschopný v libovolném čase t [6]. 

5.2.6. Střední doba opravy To 

Podíl hromadné doby opravy s počtem poruch 

n

ot
oT   [10]. 

5.2.7. Střední frekvence oprav μ 

Je to střední počet oprav, které jsme schopni uskutečnit za jednotku času 



1
oT  [6]. 

5.2.8. Součinitel technického využití Ktv 

,
utotpt

pt

tvK


  

Tu …… hromadná doba plánované údržby [6]. 

6. Spolehlivostní modely 

6.1. Sériový spolehlivostní model 

Bloky odpovídají prvkům, mezi vstupem a výstupem je pouze jedno spojení, 
které prochází všemi bloky. K poruše sériového modelu dojde, jestliže bude v poruše 
některý z prvků. Bezporuchový stav nastane, jen když budou v bezporuchovém stavu 
všechny prvky [1]. 
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Obr.10   Zapojení sériového modelu [1] 

Jestli má každý z prvků pravděpodobnost bezporuchového provozu Rt, potom 
výslednou pravděpodobnost bezporuchového provozu můžeme vypočítat 
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1
)()()...()()( 21

 [1]. 

Jedná se o součin čísel menších než jedna, proto je výsledná 
pravděpodobnost bezporuchového provozu vždy horší než bezporuchovost nejméně 
spolehlivého prvku. 

Jestli předpokládáme pro každý prvek konstantní intenzitu poruch λt, můžeme 

psát 
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λ …… výsledná intenzita poruch systému, kterou lze získat součtem intenzit poruch λt 
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Obr.11  Průběh pravděpodobnosti bezporuchového provozu  
sériového sytému na čase [6] 

6.2. Paralelní spolehlivostní model 

Prvky jsou spojeny paralelně a spojení mezi vstupem a výstupem prochází 
každým z nich. Porucha vzniká v případě, že se poškodí všechny prvky, které daný 
model tvoří [1]. 
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Obr.12   Zapojení paralelního modelu [1] 

Pravděpodobnost poruchy lze vypočítat jako součin pravděpodobností poruch 
jednotlivých prvků. 
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21 
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tFtFtFtFtR in  

Pravděpodobnost bezporuchového provozu lze vypočítat 

.))(1(1)(
1
 


n

i
tRtpR i  

Platí, že pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) je vyšší, než 
bezporuchovost nejspolehlivějšího prvku. S rostoucím počtem prvků se 
bezporuchovost zvyšuje. 

 

Obr.13  Průběh pravděpodobnosti bezporuchového provozu paralelního  
systému v závislosti na čase [6] 

6.3. Kombinovaný spolehlivostní model 

6.3.1. Paralelně sériový model 

Jde o paralelní spojení sériových systémů. Je tvořen m paralelními větvemi a 
každá větev obsahuje n prvků zapojených do série [1]. 

 

Obr.14   Schéma zapojení paralelně sériového spolehlivostního modelu [1] 
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Jestliže je pro každý prvek dána pravděpodobnost bezporuchového provozu 

Rij, pravděpodobnost bezporuchového provozu paralelně sériového systému 
vypočítáme 

 
 

m

i

n

j
ijRpsR

1 1
)1(1  [1,10]. 

6.3.2. Sériově paralelní model 

Jde o sériové spojení paralelních systémů. Je tvoře n paralelními podsystémy 
o m prvcích. Podsystémy jsou mezi sebou spojeny sériově. 

 

Obr.15   Schéma zapojení sériově paralelního spolehlivostního modelu [1] 

Pravděpodobnost bezporuchového provozu sériově paralelního systému  
vypočítáme tak, že nejprve spočítáme pravděpodobnost bezporuchového provozu j-
tého paralelního podsystému a výrazy mezi sebou vynásobíme. 
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Jestliže jsou u obou druhů modelů hodnoty Rij a rozměry sytémů m,n stejné, 
bude hodnota Rsp vždycky vyšší, než Rps [1,6]. 

7. Technologie údržby 

Technologie údržby je velmi konkrétní pojem. Je odlišná pro každé zařízení 
v různých odvětvích. Obecně lze však říci, že je to jakýsi postup, podle kterého se 
postupuje při údržbě zařízení. 

7.1. Technologie údržby řemenových převodů 

Aby převody zastávaly dobrou funkci a životnost je důležité celkové 
uspořádání převodu, vzájemná poloha hřídelů a řemenic, napnutí řemene a stav 
povrchu řemenic. Podle materiálu můžeme řemeny rozdělit na kožené, gumotextilní 
a polyamidové. 

7.1.1. Kožené řemeny 

Kožené řemeny jsou citlivé na změnu vlhkosti a teploty a montážní polohu. 
Pro zlepšení adheze se mohou mazat semenářským voskem. 

Údržba: 
- Při neustálém provozu se musí každé 3 měsíce sejmout, vyčistit od vosku, 

impregnovat směsí rybího tuku a hovězího loje v poměru 2-3:1. 
- Při odstavení stroje sejmout, očistit, impregnovat a uložit v suché, tmavé 

místnosti buď stočený do kotouče, nebo rovně zavěšený na dřevěných kolících 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  30  

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

 
- V případě roztržení se spojují lepením, šitím koženými řemínky nebo kovovými 

spojkami 

7.1.2. Klínové (gumotextilní) řemeny 

Vyrábí se ve třech variantách: klínové, vícenásobně klínové a ozubené. 
Nemažou se voskem, neimpregnují se a nespojují se. 

Údržba: 
- Pravidelně se kontroluje povrch řemenů i řemenic a napnutí řemenů 
- Při výměně se u vícenásobných řemenů vyměňují vždy všechny řemeny 
- Při odstavení stroje by se měl řemen povolit (snížit napětí) 

7.1.3. Polyamidové řemeny 

Jsou to ploché řemeny, neimpregnují se, mohou se mazat řemenářským 
voskem, nemohou se provozovat při minusových teplotách. 

Údržba: 
- Pravidelně se kontroluje povrch řemenů i řemenic a napnutí řemenů 
- V případě roztržení se spojují lepením 

7.1.4. Pásy dopravníků 

Jsou ploché, gumové nebo plastové, s textilní nebo kovovou výztuží. 
Neimpregnují se a nemažou se. 

Údržba: 
- Pravidelně se kontroluje povrch pásů, hnacích bubnů a nosných válečků 
- Pravidelně se kontroluje napnutí pásů a jejich běh uprostřed bubnů 
- Spojují se vulkanizací nebo lepením 

7.1.5. Údržba řetězových převodů 

Pro dobrou funkci a životnost je důležité celkové uspořádání převodu, mazání 
řetězu a opotřebení řetězu a řetězových kol. Nejvíce péče vyžaduje řetěz. Články 
řetězu konají vzájemný pohyb, třecí plochy musí být mazány. V důsledku opotřebení 
se řetězy v provozu vytahují, tj. mění se rozteč jejich článků. Řetězová kola se 
opotřebovávají a tím se zvětšuje šířka zubových mezer. 

Mazání řetězů 

Řetězy je nutno mazat v místech, kde se opotřebovávají. Mazání ostatních 
ploch řetězu má význam pouze jako ochrana proti korozi, v prašném prostředí je 
spíše na závadu. 

Způsoby mazání řetězů 
- Broděním řetězu v olejové lázni 
- Občasným nebo trvalým skrápěním řetězu olejem 
- Postřikováním řetězu olejem nebo olejovou mlhou 
- Impregnací řetězu suchým mazivem 
- Impregnací řetězu mazadlem na řetězy za tepla 
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8. Vliv údržby na spolehlivost 

Údržba úzce souvisí se spolehlivostí. Lze ji chápat jako nástroj zajištěnosti 
provozní spolehlivosti. Chceme-li naplnit tohle chápání, musíme používat takové 
postupy a procesy, které jsou schopny realizovat stanovené cíle a strategie. Důležité 
je pak definovat základní obecné požadavky na údržbu, které jsou:  

- Procesní přístup 
- Systémový přístup 
- Řízení údržby 
- Zapojení všech pracovníků 
- Změna myšlení postojů 
- Rozhodování postavené na jistotě faktů 
- Neustále zlepšování 
- Prosazování výhodných dodavatelských vztahů [3]. 

Při realizaci požadované provozní spolehlivosti je třeba myslet na to, že 
provozní spolehlivost přináší snížení nákladů, ale snížení nákladů nepřináší provozní 
spolehlivost. Dále je potřeba myslet na to, že provozní spolehlivost není zbytečná 
práce pro údržbáře, ale je cílem pro údržbu [3]. 

Aby zařízení sloužilo spolehlivě a efektivně, musí být správně provozováno a 
správně udržováno. Údržba má mnoho aspektů. My budeme věnovat pozornost 
aspektu technologickému, protože správnost technologického postupu je často pod 
tlakem vnějších podmínek ekonomického prostředí a pod tlakem výroby podceňován 
a zanedbáván. Také technologická kázeň (přesné, pečlivé a úplné dodržení 
předepsaných postupů) bývá často porušována. Abychom tedy mohli údržbu 
považovat za kvalitní, musí být vykonána řada podmínek, zejména použití vhodného 
a správného technologického postupu, vhodných materiálů a zařízení pro vykonání 
údržby, dodržování technologické kázně [11]. 

Důležitou činností, která ovlivňuje spolehlivost je také preventivní údržba. 
Jestliže je pečlivě prováděná s dodržováním pravidel a zásad správného provozu, 
výsledkem jsou pak kvalitní výrobky, spolehlivý a bezpečný provoz strojů. Práce, 
které jsou vykonávány při preventivní údržbě, jsou podobné pro nejrůznější stroje a 
v obecném případě obsahují tyto činnosti: 

- Vnější kontrola strojů 
- Čištění strojů 
- Mazání strojů 
- Péče o specifické systémy strojů 
- Konzervace a dekonzervace strojů 
- Garážování a uskladňování mobilních strojů [11]. 

Vnější kontrola strojů 

Jde o jednoduchou práci, ale přesto důležitou. Vykonává ji obsluha nebo 
údržbář sledováním stroje za běhu a pozorováním výkyvů od normálního stavu stroje 
(chvění, zápach, zvýšená teplota, nové zvuky atd.). Tyto poznatky mohou vést ke 
kontrole a odhalit poruchu [11]. 

Čištění strojů 

Pomineme-li, že znečištěný stroj nevypadá po vzhledové stránce moc pěkně, 
má čištění strojů mnoho dalších významů. Nečistoty ovlivňují kvalitu produktů, 
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normální funkci mechanismů, jsou původcem koroze nebo ji přímo působí, zhoršují 
chlazení a podmínky mazaní, zvyšují nebezpečí požáru, znepříjemňují prácí 
údržbářům a mohou být škodlivé zdraví [11]. 

Mazání strojů 

Mazání je důležitou činností při preventivní údržbě strojů. Je ním ovlivňováno 
tření a má vliv na rychlost opotřebení funkčních povrchů součásti. Můžeme tedy říci, 
že mazivo snižuje tření, chrání před korozí, odvádí třecí teplo, zlepšuje účinnost a 
brání vniknutí nečistoty zvenčí a vynáší cizí částice (čistí). Nejčastěji se stroje mažou 
olejovou náplní, která se ve stroji přefiltrován, a tukovou náplní, kterou doplňujeme, 
vyměňujeme nebo použijeme jen jednorázově (např. mazaní kluzných ložisek) [11]. 

Péče o specifické systémy strojů 

Strojní konstrukce jsou velmi pestré a jejich součástí mohou být i takové části, 
které můžeme nazývat specifickými. (např. hydraulické systémy, elektronické 
systémy, pneumatiky automobilů) [11]. 

Konzervace a dekonzervace strojů 

Konzervace je dočasná ochrana výrobků před korozí. Kde není nebo nemůže 
být povrchová úprava, může docházet ke korozím. Takové části jsou například závity 
šroubových spojů, pístnice, pružiny atd. Konzervovat je potřeba i vnitřní části např. 
spalovací prostor motoru, vstřikovací čerpadla, potrubí. Nejrozšířenější konzervací je 
použití ochranných povlaků. Jako konzervační látky se používají konzervační oleje, 
vosky, vazelíny [11]. 

Garážování a uskladňování mobilních strojů 

Odstavení stroje do další pracovní směny. Provádí se zejména proto, aby 
nedošlo ke zneužití nebo ukradnutí stroje. U strojů v trvalém provozu nemá 
z hlediska koroze garážování téměř žádný význam, avšak v zimě usnadňuje provoz 
stroje (lepší spouštění motorů, nemusíme vypouštět vodní náplně). U sezonních 
strojů má garážování mimo sezónu důležitý význam pro omezení škod vlivem koroze 
[11]. 

Důležitý vliv na spolehlivost má také následná údržba zařízení (opravy). Liší 
se rozsahem prováděné práce. Nejrozsáhlejší jsou generální opravy a znamenají 
opravu všech součástí opravovaného stroje. Menší opravy pak znamenají opravu jen 
některé části stroje. Pří úplně opravě se provádí tyto operace: 

- Vnější čištění stroje 
- Demontáž 
- Čištění a odmašťování součástí 
- Oprava součástí 
- Kompletace součástí pro montáž 
- Montáž a seřízení 
- Záběh 
- Povrchová úprava [11]. 

Všechny technologické postupy obsahují přípravné operace, hlavní operace a 
dokončovací operace. Každá z těchto operací má svůj význam a jejich správné 
provedení vede ke správnému a účinnému technologickému postupu. Jestliže chybí 
některá potřebná operace, je technologický postup špatně navržený. Technologický 
postup můžeme také chápat jako systém sériově zapojených prvků, kde prvky jsou 
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jednotlivé operace. Jestliže se nevykoná nebo nesprávně vykoná jedna z operací, 
pak dojde ke snížení pravděpodobnosti bezporuchovosti této operace a tedy i 
snížení pravděpodobnosti bezporuchovosti celého technologického postupu. [11]. 

Za provoz a údržbu výrobních zařízení, práci s lidmi v jeho úseku a 
komunikaci s ostatními podnikovými útvary zodpovídá manažer údržby. Manažer 
údržby by měl mít znalosti a praktické dovednosti z provozní údržby a diagnostiky 
strojů. Inženýr údržby by měl ovládat komplexní péči o celý stroj po celý technický 
život objektu [3]. 

Příklad vlivu údržby na bezpečnost 

V důsledku přehození výhybky na kolejích, kdy přes ni přejížděl vlak, který vykolejil,  
zahynulo 7 osob a 76 osob bylo zraněno. 
Příčinou nehody byla nedbalost firmy, odpovědné za kontrolu stavu železniční 
komunikace. Na místě nehody se u výhybky našli uvolněné šrouby a matky a 
uvolněný ochranný plat. 

Příklad vlivu údržby na spolehlivost 

Údržbáři měli provést předletovou přípravu vrtulníku. Nedodrželi však technologický 
postup a nedoplnili palivo do rezervní nádrže. Vrtulník přepravoval oficiální hosty 
včetně dvou kosmonautů. Po spotřebování paliva z provozní nádrže se vrtulník zřítil. 
Jednalo se o nedbale provedený technologický postup, což bylo jednou z příčin 
havárie [11]. 

Výpočet základních ukazatelů spolehlivosti 

Z týdenní produkce elektrotechnického závodu byl náhodně vybrán soubor 1500 
výrobků. V konstantních časových intervalech byla u výrobků testována 
provozuschopnost a sledováno, jestli došlo k poruše. Výrobky, u nichž k poruše 
došlo, byly vyřazeny z testovacího souboru. Testování probíhalo tak dlouho, dokud 
nedošlo k poruše u všech výrobků souboru. Výsledky testování jsou uvedeny tučným 
písmem v následující tabulce. Vypočtěte pravděpodobnosti poruch, bezporuchového 
provozu a hodnoty hustoty poruch souboru výrobků v testovaných časových 
intervalech. 

i ti Δi Nb(ti) Np(ti) np R(ti) Q(ti) f(ti) 

0 0   1500 0   1 0   

1 2 2 1296 204 204 0,864 0,136 0,136 

2 4 2 1172 328 124 0,781 0,219 0,083 

3 6 2 1053 447 119 0,702 0,298 0,079 

4 8 2 960 540 93 0,64 0,36 0,062 

5 10 2 862 638 98 0,575 0,425 0,065 

6 12 2 776 724 86 0,517 0,483 0,057 

7 14 2 702 798 74 0,468 0,532 0,049 

8 16 2 631 869 71 0,421 0,579 0,047 

9 18 2 573 927 58 0,382 0,618 0,039 

10 20 2 518 982 55 0,345 0,655 0,037 

11 22 2 468 1032 50 0,312 0,688 0,033 

12 24 2 421 1079 47 0,281 0,719 0,031 

13 26 2 381 1119 40 0,254 0,746 0,027 

14 28 2 283 1217 98 0,189 0,811 0,065 
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15 30 2 170 1330 113 0,113 0,887 0,075 

16 32 2 79 1421 91 0,053 0,947 0,061 

17 34 2 20 1480 59 0,013 0,987 0,039 

18 36 2 6 1494 14 0,004 0,996 0,009 

19 38 2 0 1500 6 0 1 0,004 

Pro výpočty hodnot Q(t), R(t), f(t) a λ(t) je potřeba dopočítat chybějící hodnoty 

v tabulce výsledků měření. Nutno podotknout, že z důvodu dlouhých výpočtů se 
vypočítané hodnoty níže týkají druhého řádku tabulky, tedy pro i=1. Zbylé hodnoty v 
tabulce byly dopočítány v excelu. 

Nejprve vypočteme časy měření  

2201 t  

Počty výrobků v bezporuchovém stavu 

12962041500)( ib tN  

Počty výrobků s poruchou 
2042040)( ip tN  

Potom se vypočtou pravděpodobnosti poruch 

136,0
1296204

204
)(

0








bp

pp

NN

N

N

N
tQ  

Obdobně se vypočtou pravděpodobnosti bezporuchového provozu 

864,0136,01)(1)(  tQtR  

Dále hodnoty hustoty poruch 

136,00136,0
)(

)( 
dt

tdQ
tf  

Z vypočítaných výsledků můžeme říci, že pravděpodobnost poruchy Q 
s rostoucím časem měření narůstá a naopak pravděpodobnost bezporuchového 
provozu R a hustota poruch f klesají. Pro lepší představu je průběh jednotlivých 
ukazatelů spolehlivosti v závislosti na čase znázorněn v grafu níže. 
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Příklad pro výpočet spolehlivostního modelu 

Chod zařízení je popsán spolehlivostním modelem. Za úkol je určit 
pravděpodobnost bezporuchového provozu R(t) v časem 50 000 hodin. Intenzity 
poruch jednotlivých prvků jsou: λA = 10-6, λB = 2.10-6, λC = 3.10-6, λD = 4.10-6. 

Schéma 

 
Nejdříve si vypočítáme pravděpodobnosti bezporuchového provozu jednotlivých 
prvků A, B, C, D. 

9512,005,05000010 6

  

eeeR
t

A
A  

9048,01,050000102 6

  

eeeR
t

B
B  

8607,015,050000103 6

  

eeeR
t

C
C  

8187,02,050000104 6

  

eeeR
t

D
D   

Pak spočítáme pravděpodobnost bezporuchové provozu sériového spojení prvků A, 
B jak je znázorněno ve schématu 

8606,09048,09512,0  BAAB RRR   

a paralelní spojení třech prvku C a třech prvků D 

9973,0)8607,01(1)1(1 33

3
 CC RR  

9940,0)8187,01(1)1(1 33

3
 DD RR  . 

Dále určíme pravděpodobnost bezporuchového provozu celé horní větve 

9721,0994,09973,0))8606,01(1())1(1( 22

33
 DCABABCD RRRR  . 

Na závěr vypočítáme pravděpodobnost bezporuchového provozu celého modelu 

9721,0994,09973,0))8606,01(1())1(1( 22

33
 DCABABCD RRRR  

Můžeme tedy konstatovat, že k poruše zařízení nedojde za čas 50 000 hodin 
s pravděpodobností 97,21 %. 
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9. Závěr 

V práci je teoreticky zpracována teorie údržby, technický život, provozní 
spolehlivost  a poruchy zařízení, opravy, údržbové systémy a jejich rozdělení.  

Dále jsou v práci uvedeny základní pojmy spolehlivosti a ukazatele 
spolehlivosti neopravovaných, opravovaných systémů. Část práce je také věnována 
sériovým, paralelním a kombinovaným spolehlivostním modelům.   
 V závěru práce je uveden technologický postup údržby řemenových převodů, vliv 
údržby na spolehlivost a objasnění problematiky na konkrétních příkladech z praxe. 
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