
 

 





 

 

 



 

 

  

  



 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o technické diagnostice a na ni navazující údržbě obráběcích 

strojů. První část práce řeší tuto problematiku v teoretické rovině a v praktické části se poté 

zaměřuje na konkrétní aplikaci některých opatření. Součástí práce je ukázka vibrační 

diagnostiky soustruhu, návrh systému proaktivní údržby a dalších doporučení, která by měla 

pomoci při rozvoji systému řízení údržby společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 

Vyškov. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis concerns the technical diagnostics and maintenance of machine tools. The 

first part of it deals with this topic theoretically, the practical part focuses on the application of 

specific measures. Bachelor thesis includes vibrodiagnostic measurement of the lathe, 

suggestion of the proactive maintenance system and other activities that could help with the 

development of maintenance management in company SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 
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1 ÚVOD 

Údržba je oblastí, která doprovází lidstvo již od nepaměti. Vše začalo už v dávné minulosti, 

kdy lidé prováděli jednoduché opravy až po výskytu dané poruchy.  Postupně začali přicházet 

na to, že je mnohem výhodnější vzniku poruch předcházet prováděním preventivní údržby, což 

se v současné době ovlivněné moderními technologiemi a Průmyslem 4.0 přesunulo až 

k údržbě vycházející ze skutečného stavu objektu. Pomocí metod technické diagnostiky jsme 

schopni efektivně tento stav určovat a předcházet poruchám při současné optimalizaci intervalů 

výměn jednotlivých dílů. Tento přístup dokáže firmám přinést nejen objektivní pohled na řízení 

údržby, ale také velkou úsporu jak času, tak financí. 

Tato bakalářská práce obecně pojednává o údržbě a diagnostice, přičemž pozornost je 

směřována především na obráběcí stroje.  V praktické části si poté klade za cíl zvolit metodu 

technické diagnostiky, kterou lze stav stroje s vysokou spolehlivostí určit, měření předvést na 

praktické ukázce a nastínit možný směr, kterým se daná firma může vydat (volba měřicí 

techniky, doporučení pro provádění měření a zpracování dat apod.). 

Na aplikaci diagnostických metod poté navazuje celková optimalizace procesu údržby, 

kde je cílem této práce navrhnout systém proaktivní údržby strojů ve firmě SMC Industrial 

Automation CZ s.r.o., tedy doporučit možná opatření, jejichž zavedením lze dosáhnout zlepšení 

v dané oblasti.
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2 ÚDRŽBA 

Pojem údržba je normou ČSN EN 13306 definován 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.“ 

[1] 

Z definice je patrné, že údržba je činnost, která je průběžně prováděna během celé doby 

provozu daného objektu, má na průběh tohoto provozu velký vliv a neodmyslitelně tedy patří 

do životního cyklu každého stroje a zařízení. Díky těmto skutečnostem má skutečný smysl se 

problematikou údržby zabývat, jelikož se správnou strategií údržby můžeme pozitivně ovlivnit 

a zefektivnit využití objektu v období jeho užívání. 

V mnoha podnicích je útvar poskytující údržbu stále chápán jen jako vedlejší útvar, 

který má za úkol udržovat zařízení v dobrém technickém stavu, v němž může plnit 

požadovanou funkci, a je hodnocen na základě toho, jak rychle dokáže vzniklé poruchy 

odstraňovat. Tento pohled na údržbu také často vede ke škrtům v rozpočtu, aniž by byly brány 

v úvahu dlouhodobější dopady a rizika. Pomalu však společnosti od tohoto přístupu upouštějí 

a objevují potenciál, který se skrývá v moderních metodách řízení údržby. Se správnou 

koncepcí údržby můžeme dosáhnout lepších hodnot ukazatelů spolehlivosti, efektivnějšího 

řízení a využívání hmotného majetku, prodloužení technického života strojů a zařízení, snížení 

počtu poruch, havárií, následných oprav a nákladů s nimi spojenými. Dále budeme schopni 

optimalizovat řízení zásob a rizik a tím zvýšit bezpečnost provozu a také snížit dopady na 

životní prostředí. [2] 

2.1 Historický vývoj údržby 

Údržba má své počátky již v dávné historii, v dobách, kdy si lidé začali vytvářet nástroje pro 

usnadnění různých činností. Když se jim daná pomůcka poškodila, měli přirozenou snahu ji 

opravit a používat i nadále. Pravděpodobně první historicky doloženou zmínkou o problémech 

spojných s údržbou je dokument z roku 600 př. n. l., ve kterém egyptský kněz popisuje dovoz 

dřevěných nosníků z Libanonu, které měly sloužit pro opravu jisté posvátné lodi, a jeho 

následné přerušení z důvodu, že toto řešení bylo příliš nákladné. Dalším příkladem potom může 

být dokument z roku 97 n. l., který pochází z Římské říše a ve kterém se hovoří o opravách 

vodovodní sítě ve městě Řím a různých metodách, které se používají v údržbě do dnešních dnů. 

Konkrétně se jednalo například o denní setkání zainteresovaných osob, provádění preventivní 

údržby, problematiku náhradních dílů, používání technické dokumentace atd. [2] 

Jako všechny činnosti se však údržba s plynoucím časem vyvíjela. Na počátku, když 

byly výrobky konstrukčně jednoduché, jejich opravu zvládali provádět buď samotní uživatelé, 

nebo případně výrobci. Postupem času však lidé začali vytvářet stále složitější zařízení, na 

jejichž opravu již člověk sám nestačil. Až na přelomu 18. a 19. století, v období průmyslové 

revoluce, se začali někteří pracovníci zaměřovat na údržbářské činnosti a později vznikla 

samostatná profese údržbář. S dalším rozvojem techniky a s rostoucí složitostí strojů a zařízení 

už nebyl ani daný člověk schopen sám zajistit údržbu všech různých objektů, a tak začaly 

vznikat celé útvary poskytující údržbu. [2] 

John Moubray rozdělil vývoj údržby chronologicky do tří generací a každou z různých 

hledisek popsal. První generace spadá do období první poloviny 20. století a je pro ni typická 
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rychlá oprava po poruše. Neočekává se, že by se poruchám dalo předejít, a jde pouze o rychlé 

navrácení stroje do provozuschopného stavu za současného vynaložení přiměřených nákladů 

na údržbu. [2] 

Druhá generace se vyznačuje snahou o zvýšení pohotovosti a životnosti objektu a 

snížení potřebných nákladů. Začíná se objevovat preventivní přístup k údržbě v podobě předem 

plánovaných prohlídek a kontrol a z údržby se stává samostatná disciplína. [2] 

Počátek třetí generace je kolem roku 1980 a zde se začíná brát větší ohled i na další 

aspekty provozu a údržby jako jsou kvalita produktů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

dopad na životní prostředí a snižování nákladů. Ve větší míře se používají počítače, postupně 

se vyvíjí také technická diagnostika a snaha o monitorování skutečného stavu strojních zařízení. 

Na údržbu se začíná pohlížet jako na činnost ovlivňující cenu, kvalitu a spolehlivost výrobku, 

která dokáže významným způsobem zvýšit konkurenceschopnost daného podniku. [2] 

2.2 Moderní přístupy používané v řízení údržby 

Technika a průmysl jsou oblasti, které se neustále a velmi rychle vyvíjejí, což se týká také 

údržby a technické diagnostiky. Vzhledem k rostoucí složitosti strojních zařízení a výrobních 

procesů, zvyšujícím se požadavkům kladených zákazníky, ale také zákony a normami, je 

důležité, aby se firmy snažily o své neustálé zlepšování v mnoha oblastech. V této podkapitole 

jsou uvedeny některé z přístupů a filozofií, které mohou společnostem pomoci se zvyšováním 

úrovně údržby a souvisejících aktivit. 

2.2.1 Průmysl 4.0 

Roku 2013 byl na veletrhu v německém městě Hannover představen dokument, jenž dal základ 

čtvrté průmyslové revoluci. Odtud poté pochází termín Průmysl 4.0, který označuje nově se 

tvořící pohled na chápání průmyslu, kdy mají vznikat tzv. „inteligentní továrny“ typické 

především tím, že v nich budou stroje a roboty vykonávat náročnou, opakující se práci místo 

lidí. [3] 

Daná myšlenka nemusí nutně znamenat úbytek pracovních pozic, z čehož má mnoho 

zaměstnanců zajisté strach, avšak spíše změnu charakteru vykonávané práce. S rostoucím 

počtem používaných strojů a technologií sice ubude manuální práce, ale naopak vzroste 

poptávka po kvalifikovanějším personálu schopném obsluhovat a programovat daná zařízení a 

zpracovávat data z nich získaná. 

Základem celé koncepce Průmyslu 4.0 je propojení kybernetického světa s realitou, se 

světem fyzickým. V praxi se jedná o spojení jednotlivých, vzájemně interagujících prvků 

tvořících daný podnik, jako jsou zaměstnanci, stroje, výrobní zařízení, samotné výrobky, 

zásoby náhradních dílů, sklad materiálu atd., které společně vytvářejí tzv. internet věcí a služeb. 

Tyto prvky by měly být schopny spolu vzájemně komunikovat, reagovat na vnější podněty a 

predikovat další vývoj situace. Získaná data jsou ukládána do uložiště a mohou sloužit ke 

zpřesňování různých virtuálních modelů. [3] 

V řízení údržby se čtvrtá průmyslová revoluce může projevovat různými způsoby 

v různých oblastech. Jde především o přechod od údržby po poruše a údržby s předem 

stanovenými intervaly k údržbě podle skutečného technického stavu objektu. Ta vychází 

z metod technické diagnostiky, kdy jsme schopni stroje osadit nejrůznějšími senzory a z 

naměřených dat poté usuzovat na to, v jak dobrém nebo špatném technickém stavu se dané 

zařízení nachází. Budeme-li navíc měření vždy po určité době opakovat, nebo budeme-li jej 
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provádět neustále (tzv. monitoring), můžeme ze získaných hodnot vytvářet trendy, zjistit, jak 

se stav daného objektu vyvíjí v čase, včas zaznamenat zhoršení parametrů a předejít tak 

možným poruchám. 

S touto problematikou dále souvisejí pojmy jako automatizace, digitalizace a 

vizualizace. Základem pro úspěšné zavedení koncepce Průmyslu 4.0 ve firmě je schopnost umět 

správně využívat informační technologie, které jsou v tomto případě naprosto nezbytné. 

Existují různé informační systémy v údržbě, které nám mohou pomoci při výběru správného 

typu údržby pro dané zařízení, vizualizace procesů a nashromážděných dat nám poté usnadní 

orientaci v nich, a my tak budeme schopni celé řízení údržby provádět efektivněji, zvýšit 

produkci, snížit prostoje a náklady, zvýšit spokojenost zákazníka, konkurenceschopnost 

společnosti atp. 

2.2.2 Asset Management 

V současné době se začíná prosazovat přechod od původních způsobů řízení údržby 

(Maintenance Management) k řízení hmotného majetku a jeho údržby (Asset Management), 

které je komplexnější. Asset management má za cíl dosáhnout co možná nejlepšího poměru 

mezi výkonností objektu a náklady na jeho údržbu. V praxi jde tedy o různé metody, nástroje a 

postupy sloužící ke zvýšení efektivnosti provozu a optimalizaci nákladů a rizik vztahujících se 

ke hmotnému majetku během jeho celého technického života. [2] 

2.2.3 Totálně produktivní údržba 

Totálně produktivní údržba (TPM) je filozofie, která vznikla ve druhé polovině 20. století 

v Japonsku. Její podstata spočívá především v tom, že údržbářskou činnost by neměli 

vykonávat pouze pracovníci oddělení údržby, ale měli by na ní mít zájem i ostatní zaměstnanci 

pracující na různých pozicích v různých odděleních v rámci podniku. Především obsluha stroje 

má velkou šanci zaznamenat abnormality, které se u zařízení během provozu objeví a které se 

mohou postupně rozvinout v závažnou poruchu. Může se jednat například o zvýšenou hlučnost, 

neobvykle velké vibrace, přehřívání částí stroje, zhoršenou kvalitu výrobků apod. Zároveň je 

na operátory přenesená též část základních údržbářských činností jako čištění, mazání, 

utahování šroubů a další jednoduché činnosti spadající do tzv. autonomní údržby. 

Samozřejmostí je potom také provozování strojních zařízení za stanovených podmínek a 

dodržování manuálu. [4] 

TPM si klade za cíl minimalizovat počet prostojů, snížit počet vyrobených vadných kusů 

a omezit ztráty rychlosti. Ve snaze o zlepšení efektivnosti, se kterou objekty pracují, můžeme 

vycházet z hodnot ukazatele CEZ (celková efektivita zařízení), který se vypočte dle rovnice (1): 

[2] 

CEZ=pohotovost × výkonnost × kvalita (1)  

Zavedením a dodržováním principů TPM jsme schopni dosáhnout efektivnějšího 

využívání strojů, snížíme prostoje, vzniklé poruchy a na ně navazující náklady. V neposlední 

řadě tato filozofie také přispívá k rozvoji zaměstnanců, zvýšení míry jejich angažovanosti do 

procesů údržby a ke zlepšení celkového prostředí a kultury v podniku. [4] 

2.2.4 Údržba zaměřená na bezporuchovost 

Údržba zaměřená na bezporuchovost (resp. spolehlivost; RCM) je další moderní filozofií, pro 

jejíž používání se firmy mohou rozhodnout. Tato metoda má své počátky v leteckém průmyslu, 

kde je na spolehlivost a bezpečnost kladen obzvláště velký důraz. Podstata RCM spočívá v 
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provedení analýzy poruch daného objektu (prozkoumání jejich příčin a možných následků, 

popis projevů jednotlivých poruch a možností předcházení jejich vzniku). Základními 

metodami používanými v koncepci RCM jsou například Ishikawův diagram (známý také pod 

pojmy diagram příčin a následků nebo rybí kost), analýza rizik či analýza způsobů a důsledků 

(a kritičnosti) poruch FME(C)A. Na základě zjištěných výsledků pak můžeme určit optimální 

strategii údržby a jejím prostřednictvím dosahovat požadované úrovně bezpečnosti, 

spolehlivosti a efektivnosti provozu. [5] 

2.3 Typy systémů údržby 

Již ze samotné definice údržby vyplývá, že tato činnost nespočívá pouze v prováděných 

technických úkonech, ale i v celkové organizaci a řízení údržbářských procesů. Podstatou 

provádění údržby je samozřejmě udržení nebo navrácení objektu do vyhovujícího technického 

stavu, nicméně toto musí probíhat za vynaložení optimálních nákladů a současného dodržení 

požadavků na bezpečnost provozu, minimálních dopadů na životní prostředí a zabezpečení 

kvality produkce. V závislosti na konkrétním podniku a konkrétním strojním zařízení a jeho 

funkci je pak pro nejlepší poměr „dobrý technický stav objektu/ potřebné náklady“ optimální 

pokaždé jiná strategie údržby (obr. 1). V další části této podkapitoly pak budou blíže popsány 

právě různé přístupy k řízení údržby. [2] 

 

Obr. 1) Typy systémů údržby [2] 

2.3.1 Údržba po poruše 

Údržba po poruše je historicky nejstarším přístupem k řízení údržby. Někdy je označována také 

jako údržba reaktivní. Již z jejího názvu vyplývá, že její podstata spočívá v provedení údržby, 

opravy, výměny dílů až po vzniku poruchy. Obecně je tento typ údržby komplikovanější, 

protože náklady na obnovu funkce zařízení jsou v tomto případě obvykle mnohem vyšší než při 

používání modernějších přístupů, opravy často zaberou delší časový úsek, složitější je také 

problematika zajištění náhradních dílů a kritickým faktorem může být i ohrožení bezpečnosti 

zaměstnanců či životního prostředí při vzniku poruchy. Dalo by se tedy říct, že k údržbě po 

poruše bychom měli přistupovat v případě, pokud se vyplatí údržbu realizovat a není 

výhodnější prvek stroje, subsystém nebo systém stroje či samotný stroj přímo vyměnit. [4] 
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Údržbu po poruše můžeme dále dělit ještě na údržbu okamžitou, kterou začínáme 

provádět okamžitě po výskytu poruchového stavu, a údržbu odloženou, ke které přistupujeme 

z různých důvodů. Může se jednat například o situaci, kdy nemáme na skladě potřebný náhradní 

díl, kdy zrovna řeší zaměstnanci údržbářského útvaru úkoly s vyšší prioritou nebo je i pro ně 

potřebná oprava příliš náročná a musí být zajištěn externí specialista. 

2.3.2 Údržba s předem stanovenými intervaly 

Jak postupoval čas, používalo se v průmyslu stále více strojů a výroba byla na jejich 

provozuschopnosti velmi závislá. Lidé si začali uvědomovat, že pouhá reaktivní údržba již 

nestačí, je příliš nákladná a především způsobuje dlouhé prostoje, kdy stroj nevyrábí a podnik 

tedy nemůže dostatečně uspokojovat poptávku zákazníků. Tato situace vedla ke snaze vzniku 

poruch preventivně předcházet. Základem je určení předpokládané životnosti jednotlivých 

součástí strojního zařízení, což má na starosti konstruktér, který má potřebné zkušenosti a 

znalosti o použitém materiálu, technologii výroby a provozním zatížení. Daný údaj má však 

vždy pravděpodobnostní charakter a skutečnost tak může být mnohdy dosti odlišná. Samotná 

realizace tohoto typu údržby poté spočívá v provádění preventivních prohlídek, kontrol a 

výměny součástí a to vždy po uplynutí určité doby. Daný interval pak může být během celého 

technického života objektu stejný nebo se postupně mění, zkracuje, jak stroj stárne. [4] 

Výhodou tohoto typu řízení údržby je na rozdíl od přístupu předchozího možnost 

plánování jednotlivých odstávek, zajištění náhradních dílů, které chceme vyměnit, menší počet 

vznikajících poruch a následných náročných oprav, evidence údajů o provozu, údržbě a jejich 

ekonomičnosti a současné sledování a zjišťování stavu součástí, podle kterého můžeme 

případně délky intervalů přizpůsobit. Podstatnou nevýhodou je fakt, že intervaly mezi 

jednotlivými údržbářskými zásahy vycházejí z hodnot, které jsou správné pouze s určitou 

pravděpodobností, a není brán ohled na skutečný technický stav zařízení. V praxi se tak může 

stát, že bude životnost součásti nižší a k poruše stejně dojde nebo naopak výrazně vyšší a my 

tak budeme vlastně zbytečně zasahovat do stroje, který je stále v technicky dobrém stavu, díky 

čemuž pak výrazně rostou náklady na provádění tohoto typu údržby. [6] 

2.3.3 Prediktivní údržba 

Vývojově již dosti pokročilou strategií řízení údržby je údržba prediktivní. Ta vychází ze 

zjišťování skutečného stavu, ve kterém se daný stroj nachází, čímž dokážeme odstranit hlavní 

problémy spojené s údržbou s předem stanovenými intervaly. Stav objektu určujeme na základě 

použití metod technické diagnostiky, přičemž měření můžeme provádět opět v určitých 

intervalech nebo zavést tzv. monitoring, u kterého je hodnota daného parametru sledována 

neustále. Díky monitorování dokážeme předejít i poruchám, u kterých je změna parametru 

skoková a nelze ji odhalit s velkým časovým předstihem. Při opakovaných měřeních v průběhu 

času získáváme množství hodnot, na jejichž základě jsme schopni určit trend vývoje 

sledovaného parametru (např. rostoucí vibrace součástí, zvyšující se spotřeba energie apod.) a 

odhadnout tak, jak dlouho bude ještě daná součást schopna plnit požadovanou funkci. 

Diagnostické metody nám také mohou pomoci určit konkrétní místo a druh problému. Když 

víme, že se technický stav objektu zhoršil a daný parametr se začíná blížit své limitní hodnotě, 

můžeme naplánovat odstávku, zajistit kvalifikovaný personál, potřebné náhradní díly a ušetřit 

tak značné množství času a financí. Předejdeme tak poruše a zároveň nebudeme měnit ještě 

vyhovující součásti a zbytečně zasahovat do konstrukce stroje. [6] 
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2.3.4 Proaktivní údržba 

Vzhledem ke stále rostoucí složitosti a ceně moderních strojních zařízení je potřeba i nadále 

rozvíjet také problematiku údržby. Náklady s ní spojené totiž tvoří velkou část rozpočtů 

podniků a jejich snižování je tedy velice žádoucí. Proaktivní údržba představuje nejmodernější 

přístup k řízení údržby a klade si za cíl co nejvíce zefektivnit tento proces a využití nákladů 

s ním spojených. Od všech dříve uvedených metod se liší tím, že nezjišťuje pouze současný 

stav, jeho budoucí vývoj a předcházení poruchám, ale navíc se snaží o analýzu a odstraňování 

příčin těchto poruch. Proaktivní údržba tedy ve své podstatě hledá způsoby, jak vznik daného 

problému eliminovat nebo alespoň co nejvíce oddálit. [4] 

2.3.5 Volba strategie údržby 

Z výše uvedených informací je patrné, že existuje více možností, jak k řízení údržby 

přistupovat. Strategie vhodná pro jeden stroj nemusí být vhodná pro stroj jiný, je proto důležité 

zvážit více faktorů a rozhodnout se pro optimální řešení, se kterým dosáhneme požadovaných 

výsledků při vynaložení rozumných nákladů. 

Dobrým pomocníkem při výběru vhodné strategie řízení údržby je tzv. matice 

kritičnosti, která říká, že nejhorší možností je velmi závažná a často se vyskytující porucha, a 

v tomto případě musíme zavést taková opatření, která jejímu vzniku zabrání. Naopak zřídka se 

vyskytující porucha s minimálními následky nás příliš trápit nemusí a zde bude stačit pouhá 

údržba po poruše. [2] 

Při volbě optimálního typu údržby se používá také rozhodovací mapa (obr. 2), kdy je 

stroj zařazen do určité kategorie a následně je mu přidělena nejvhodnější údržba. Tato metoda 

pracuje celkem s 5 možnostmi, jak k údržbě přistupovat: [2] 

 OTF – údržba po poruše 

 FTM – údržba s předem stanovenými intervaly 

 SLU – zlepšení zručnosti obsluhy 

 CBM – údržba podle technického stavu 

 DOM – změna konstrukce. 

Snahou je dostávat objekty z pravého dolního rohu do rohu levého horního a tím 

snižovat jejich kritičnost. [2] 

Obr. 2) Rozhodovací mapa [2] 
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2.4 Řízení údržby v podniku 

K řízení údržby se dá přistupovat mnoha způsoby, obecně by však mělo platit, že bude vycházet 

ze strategie celého podniku, která definuje požadavky na výrobu a tedy i na používané výrobní 

stroje a zařízení. Ačkoliv je údržba často označována za proces podpůrný, má veliký vliv na 

výrobu a tedy i na výsledky firmy jako takové. Výroba je vlastně hlavním zákazníkem útvaru 

údržby. Přestože údržba je procesem spotřebovávajícím podstatné množství zdrojů (finance, 

zaměstnanci, náhradní díly), je pro správně probíhající výrobu a její neustálé zlepšování 

naprosto nezbytná, a proto se vyplatí se jí zabývat a snažit se ji vést k její excelenci. [2] 

2.4.1 Organizační struktury v údržbě 

Organizační struktura má za úkol vyjadřovat hierarchii jednotlivých oddělení, respektive jejich 

pracovníků, což je důležité proto, aby si byl každý zaměstnanec vědom toho, za co a komu je 

zodpovědný. Řízení údržby ve firmě může být realizováno prostřednictvím tří organizačních 

forem: centralizované, decentralizované a kombinované. Tuto vlastní interní údržbu může 

doplňovat ještě údržba externí, kterou zajišťuje jiná, dodavatelská firma. [2] 

Centralizovaná údržba spočívá v zajišťování všech údržbářských činností jedinou 

skupinou pracovníků, specialistů z určitých oborů. Tito lidé jsou sice dostatečně kvalifikovaní 

a mají mnoho zkušeností s údržbou, diagnostikou apod., ale na druhou stranu neznají příliš 

dobře skutečné podmínky provozu. [2] 

U decentralizované údržby jsou všichni její pracovníci zařazeni i do výroby, případně 

údržbu provádí samotná obsluha stroje. Výhodou je, že pracovníci údržby a obsluha spolu 

mnohem lépe komunikují a více se orientují v provozu. Nevýhoda spočívá především 

v problematičtějším užívání nářadí, měřicích přístrojů, náhradních dílů apod. [2] 

Kombinovaná forma údržby spojuje předchozí dva typy. Náročné činnosti, u kterých je 

potřeba vysoce kvalifikovaný a zkušený personál, jsou řešeny centralizovaně. Na činnosti 

vyžadující především dobrou orientaci ve výrobě a provozních podmínkách je poté aplikována 

forma decentralizovaná. [2] 

2.4.2 Outsourcing údržby 

Jak již bylo zmíněno výše, údržbu si nemusí zajišťovat vždy jen samotný podnik, ale může ji 

buďto celou nebo alespoň její část svěřit do rukou jiné dodavatelské společnosti. V takovém 

případě potom mluvíme o tzv. outsourcingu. Otázkou je, jestli bude toto řešení pro firmu vlastně 

výhodné, a pokud ano, tak které činnosti přenechat pro externí zajištění a které ponechat ve 

vlastním podniku. Outsourcing je vhodný například tehdy, když nemáme dostatečně 

kvalifikovaný a zkušený personál a potřebné vybavení. Externí specialisté dokáží zajistit vyšší 

kvalitu prováděných činností a firma zároveň ušetří náklady, protože nebude muset 

zaměstnávat tak vysoké množství vlastních pracovníků. Ačkoliv nižší náklady a vyšší kvalita 

odvedené práce zní velice lákavě, existují i důvody pro zajišťování údržby interně. Mezi 

rozhodující faktory patří určitě správný výběr dodavatele služeb tak, aby pochopil naše cíle a 

snažil se jich dosahovat svědomitě a kvalitně, a strach z možného prozrazení obchodního 

tajemství. Dále si musíme uvědomit, že se takto staneme na externí firmě závislými, nad 

prováděnými činnostmi již nebudeme mít úplnou kontrolu a obtížnější bude také komunikace 

externích údržbářů s obsluhou strojů, což není z hlediska TPM příliš žádoucí. [2] 

Se samotným rozhodováním, které činnosti jsou pro outsourcing vhodné a které nikoliv, 

nám může dosti pomoci rozhodovací matice (obr. 3). Tato metoda přiřadí každou činnost na 

základě dvou rozhodovacích kritérií do jedné ze čtyř skupin a té pak přísluší určité vhodné 
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řešení. První otázkou je, zda je pro nás tato aktivita strategická z hlediska dosahování našich 

cílů. Druhé kritérium poté souvisí s tím, jak dobře a konkurenceschopně v současné době tuto 

činnost plníme. Strategické funkce, které jsme schopni vykonávat dobře, budeme i nadále řešit 

prostřednictvím interní údržby. Rozhodující funkce, v jejichž plnění máme stále nějaké 

nedostatky, bychom měli také ponechat v podniku, ale zároveň zapracovat na jejich zlepšení. 

Nestrategické aktivity s nízkou úrovní konkurenceschopnosti jsou typickým kandidátem pro 

outsourcing a poslední kategorie, kvalitně prováděné a ne příliš podstatné činnosti, stojí za 

hlubší zvážení a je zde více možností, jak u nich postupovat. [2] 

Obr. 3) Rozhodovací matice pro outsourcing [2] 

2.4.3 Řízení zásob náhradních dílů 

Údržba je procesem spotřebovávajícím podstatné množství zdrojů od financí, personálu, 

nástrojů, měřicích přístrojů až po náhradní díly, které jsou potřebné při opravách, kdy je nutné 

vyměnit poškozenou součást za novou. Problematika náhradních dílů je další dosti složitou 

oblastí, kterou se podniky mohou zabývat ve snaze o své zlepšování. Na jejich skladování jsou 

totiž kladeny dva protichůdné požadavky: není žádoucí skladovat příliš mnoho nepotřebných 

zásob, ale zároveň nechceme, aby nám nějaká potřebná součást při poruše scházela. Skladování 

velkého množství náhradních dílů znamená velké náklady, je nutno investovat obrovské finance 

už jen do samotného nákupu, ale také do skladovacích prostor a zajištění vhodných podmínek. 

Jestliže naopak nebude nějaký potřebný díl k dispozici, jeho sehnání může trvat delší dobu, tím 

se bude prodlužovat i trvající odstávka a celá oprava se tak prodraží. Je proto důležité hledat 

optimální řešení, kolik a jakých dílů by mělo být ve skladu uloženo. [2] 

S řízením zásob materiálu a náhradních dílů potřebných pro údržbářské činnosti nám 

mohou výrazně pomoci různé informační systémy, přičemž je důležité, aby informace v nich 

uvedené odpovídaly skutečnosti. Dalším předpokladem je dobrá identifikace všech náhradních 

dílů (identifikační číslo, název dílu, umístění ve skladu, dodavatel a dodací lhůta, případně 

návod k výměně a všechny další potřebné informace o konkrétní položce). Poté můžeme 

přistoupit k provádění různých analýz, které vycházejí obvykle z rozdělení zásob do více skupin 

podle určitých hledisek, jako je například kritičnost daného dílu, jeho průměrná spotřeba, 

dodací lhůta nebo náklady na jeho skladování. Ačkoliv se nejedná o lehký úkol, obecně se určitě 

vyplatí se touto problematikou zabývat, protože dokáže výrazně zvýšit úspory podniku a zlepšit 

jeho konkurenceschopnost. [2] 

2.4.4 Neustálé zlepšování managementu údržby 

Prostředí techniky a průmyslu se rychle mění, posouvá se kupředu a vyvíjí se. Společnosti, které 

se nesnaží s tímto vývojem držet krok, mohou postupně ztrácet svou pozici v konkurenčním 

boji, a proto je důležité, aby na sobě firmy a jejich zaměstnanci neustále pracovali a snažili se 

o posouvání svých hranic. Tato myšlenka neustálého zlepšování vychází také z managementu 

kvality. Možností, jak proces údržby zlepšit, je velké množství a mnoho z nich je uvedeno 
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v předchozích částech této práce. K dispozici nám jsou například filozofie TPM a RCM, 

moderní přístupy vycházející z Průmyslu 4.0 jako zavádění informačních technologií, 

digitalizace a používání metod technické diagnostiky nebo řízení zásob potřebných pro 

údržbářské činnosti. V této kapitole budou uvedeny tři příklady nástrojů, které nám mohou 

v obecném případě se zlepšováním úrovně managementu údržby pomoci. 

Demingův PDCA (plan, do, check, act) cyklus je metoda, při které se dokola provádějí 

čtyři základní činnosti, pomocí kterých je dosahováno stále lepších výsledků v dané oblasti, 

v našem případě v údržbě. Prvním bodem je určení požadovaných cílů a plánování strategie 

k jejich dosažení, ve druhém kroku dochází k samotnému provedení a realizaci plánu, zatřetí 

probíhá kontrola, při které ověřujeme skutečné výsledky, dopady a zlepšení daného procesu. 

V posledním kroku se pak na základě kontroly upraví případné nedostatky v postupech a ty se 

implementují do praxe. Poté může celý cyklus začít znova a takto se konkrétní proces neustále 

zlepšuje. [2] 

Benchmarking je metoda pracující na základě porovnávání se s jinými společnostmi, 

které pro to byly vyhodnoceny jako vhodné. Ve své podstatě jde vlastně o to, že víme, jak 

údržbářský proces funguje v našem podniku, jakých výkonů dosahujeme a čemu bychom se 

chtěli přiblížit. Poté si vybereme vhodného kandidáta, jinou společnost, která má danou 

problematiku více zvládnutou, a zjišťujeme, v čem se od nás liší a co dělají lépe. Na základě 

zjištěných údajů poté přijmeme opatření a vlastní proces zlepšujeme. Při použití této metody je 

potřeba mít jistý kritický pohled na věc a ideálně provést například i SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats) analýzu, tedy identifikovat vlastní silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, a také brát v úvahu, v jakém odvětví vybraná společnost působí, protože i 

to může mít velký vliv na sledované ukazatele. [5] 

Paretova analýza je jedním z nástrojů managementu kvality, který se však dá velice 

dobře aplikovat také v mnoha dalších oblastech, jako je právě údržba a činnosti s ní spojené. 

Paretův princip lze obecně vyjádřit tak, že 80% problémů je způsobeno 20% příčin. Důvodem 

pro jeho použití je poté právě nalezení těchto důležitých položek, na které bychom se měli při 

návrhu a realizaci nápravných opatření zaměřit nejdříve. Postup spočívá ve sledování výskytu 

jednotlivých problémů a nákladů s nimi spojených a jejich následném sestupném seřazení. Pro 

přehledné znázornění výsledků se používá sloupcový graf doplněný o Lorenzovu křivku 

spojující jednotlivé kumulované relativní četnosti. V údržbě nám tento nástroj může efektivně 

sloužit například při výběru strojů, u kterých by měl být nějaký větší údržbářský zásah proveden 

prioritně. [7]
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3 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Technická diagnostika je vědní obor zabývající se určováním technického stavu objektu. 

Diagnostika používá různé metody a diagnostické prostředky (přístroje), přičemž je snaha, aby 

toto probíhalo nedestruktivně a pokud možno také bezdemontážně. Vychází se ze znalostí o 

chování jednotlivých součástí, opotřebení materiálu, projevech poruch a samotná měření jsou 

poté založena na různých fyzikálních zákonech a jevech. Technickou diagnostiku můžeme 

použít ve třech různých případech. Zaprvé nás může zajímat stav, ve kterém se stroj nachází 

v současnosti, poté mluvíme o určování diagnózy. Dále můžeme chtít určit vývoj tohoto stavu 

a jeho předpověď do budoucna, v tom případě zjišťujeme prognózu. Poslední možností je 

geneze, která určuje stav v určitém období v minulosti, např. před vznikem poruchy. [8] 

Samotná měření mohou probíhat dvojím způsobem. Buď se jedná o on-line diagnostiku, 

monitorování, při kterém jsou diagnostické prostředky obvykle zabudované z daném zařízení a 

sběr a vyhodnocování dat probíhá během provozu neustále, nebo o off-line diagnostiku, která 

se provádí většinou v určitých intervalech a v době, kdy stroj v provozu není. Na základě 

zjištěných hodnot jsme poté schopni určit, v jakém stavu se objekt nachází. Pokud zařízení plní 

všechny požadované funkce, jedná se o provozuschopný stav. Během provozu se hodnoty 

parametrů postupně mění, například když se součásti opotřebovávají. Tyto změny, při kterých 

však zařízení stále funguje správně, se nazývají vady. Když pak nějaký parametr dosáhne své 

limitní hodnoty, může dojít k poruše a stroj již požadované funkce plnit nemůže. [8] 

Jak vyplývá i z předchozí kapitoly, technická diagnostika má v moderních přístupech 

k řízení údržby velkou roli právě proto, že nás může upozornit na blížící se poruchu a může 

lokalizovat konkrétní problémové místo, a tím podniku ušetřit mnoho času a financí. 

V současné době se ve firmách často vychází z norem řady ČSN ISO 230 „Zásady zkoušek 

obráběcích strojů“, které se však spíše týkají zkoušek geometrické přesnosti strojů než 

diagnostických metod používaných pro určení technického stavu obráběcího stroje a pro 

následná údržbářská opatření. Toto je dáno především skutečností, že tyto prediktivní, 

respektive proaktivní přístupy k údržbě strojů se ještě stále vyvíjejí, a právě díky prudkému 

rozvoji technické diagnostiky se začínají hledat nové přístupy. 

 ČSN ISO 230-1 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 1: Geometrická přesnost 

strojů pracujících bez zatížení nebo za kvazistatických podmínek je normou, která 

specifikuje zkoušky geometrické přesnosti obráběcích strojů. Neslouží k hodnocení 

provozních vlastností a charakteristik (vibrace, rychlosti atd.) [9] 

 ČSN ISO 230-2 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 2: Určení přesnosti a 

opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách specifikuje zkušební 

metody pro určování relativního posunutí mezi zařízeními pro upnutí nástroje a obrobku. 

Jedná se o přímá měření jednotlivých os (lineárních i rotačních), přičemž se neměří více os 

současně. [10] 

 ČSN ISO 230-3 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 3: Určení tepelných vlivů se 

zabývá tím, jak různé zdroje tepla (otáčení vřetena, pohyb v lineárních osách, proměnná 

environmentální teplota) ovlivňují deformaci a nastavování polohy obráběcích strojů. [11] 

 ČSN ISO 230-4 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 4: Zkoušky kruhové 

interpolace u číslicově řízených obráběcích strojů je norma používaná pro určování 

skutečných tvarů trajektorií při pohybech vykonávaných obráběcími stroji. [12] 
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 ČSN ISO 230-5 Zkušební předpisy pro obráběcí stroje – Část 5: Určení emise hluku 

stanovuje postupy pro měření hluku způsobeného provozem obráběcích a tvářecích strojů. 

Norma definuje správné umístění mikrofonů, pracovní podmínky stroje během zkoušky a 

další potřebné instrukce. [13] 

 ČSN ISO 230-6 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 6: Určení přesnosti 

nastavení polohy na diagonálách tělesa a stěn (Zkouška diagonálního přestavení) 

slouží pro odhad volumetrických vlastností stroje. [14] 

 ČSN ISO 230-7 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 7: Geometrická přesnost os 

rotace se zaměřuje na přesnost os rotace použitých například ve vřetenech, otočných 

stolech apod. [15] 

 ČSN ISO 230-10 Zásady zkoušek obráběcích strojů – Část 10: Určení měřicích 

vlastností snímacích systémů číslicově řízených obráběcích strojů je norma zabývající 

se vlastnostmi kontaktních snímacích systému a postupy pro jejich určení. [16] 

3.1 Druhy opotřebení strojních součástí 

Opotřebením se rozumí trvalá změna povrchu nebo rozměrů objektu, k níž dochází během 

vzájemného působení daného objektu a jiného tělesa nebo média (plyn, kapalina nebo obecně 

tekutina obsahující v sobě ještě i rozptýlené pevné částice). Celý proces opotřebení může být 

navíc doprovázen a urychlován dalšími faktory, například chemickým působením média na 

objekt, zářením, mechanickými a elektrickými vlivy okolí apod. Opotřebení má na funkci 

součásti negativní dopady. Dochází ke zhoršení kvality povrchu materiálu, mění se mechanické 

vlastnosti a chování objektu během jeho provozu. Ve svém důsledku pak tyto změny ovlivňují 

přesnost a účinnost celého zařízení, rostou vibrace, hlučnost, teplota, spotřeba. Zhoršuje se také 

kvalita vyráběných produktů a hrozí, že opotřebení přejde v poruchu znamenající velké finanční 

náklady a riziko ohrožení zdraví pracovníků nebo životního prostředí. [17] 

Abrazivní opotřebení se objevuje na místech, kde na sebe působí dva funkční povrchy, 

z nichž jeden je výrazně tvrdší a drsnější než druhý nebo když jsou mezi těmito plochami 

přítomny drsné částice. V měkčím materiálu se pak typicky objevují rýhy vyřezané pohybem 

tuhých částic. Když navíc oddělené částice opotřebovávaného materiálu zůstávají v těchto 

místech, celý proces to ještě urychluje. Pro vyhnutí se tomuto typu opotřebení bychom měli 

pokud možno zabránit vniku nečistot z okolí do místa, kde probíhá tření, a nezapomínat na 

důležitost úlohy maziv, která nejenže snižují tření, ale taky s sebou z mazacích míst odnášejí 

právě tyto volné částice a nečistoty. [17] 

Adhezivní opotřebení je typické v místech, kde nejsou třecí povrchy odděleny a existuje 

mezi nimi vysoký součinitel tření. Při kluzném kontaktu jsou k sobě tyto plochy přitlačovány a 

vznikají mezi nimi mikrospoje, jak na sebe působí částice daných materiálů přitažlivými silami. 

Tyto spoje jsou neustále přerušovány a dochází k vytrhávání a přenosu částic jednoho materiálu 

na druhou třecí plochu. Velké tření a porušování povrchu součástí je nežádoucí a ve svém 

důsledku může vést až k zadření a zničení stroje. Proto je důležité dbát na správné mazání 

třecích uzlů a při návrhu stroje myslet na správnou kombinaci stýkajících se materiálů (obvykle 

je nejvíce kritická kombinace dvou stejných materiálů). [17] 

Vibrační opotřebení se objevuje u součástí, které jsou namáhány vibracemi, tedy 

mechanickým kmitáním o různých frekvencích a amplitudách. V těchto místech se pak uvolňují 

částečky materiálu a dochází k oxidaci, která způsobuje typické hnědočervené zbarvení 

povrchu. Na rychlost zhoršování stavu opotřebovávané součásti mají vliv nejen hodnoty 
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samotných vibrací, ale i vlastnosti materiálu, doba působení, teplota apod. Abychom tento typ 

opotřebení omezili, je nutné opět pamatovat na správné mazání a povrchovou úpravu materiálu, 

kvalitní návrh konstrukce stroje a montáž stroje. [17] 

Únavové opotřebení vzniká při cyklickém namáhání součástí. V oblastech, kde 

smykové namáhání dosahuje vysokých hodnot, se materiál postupně porušuje a jednotlivé 

poruchy se kumulují, spojují se a zvětšují. Částice materiálu se vydrolují a na povrchu součásti 

vznikají důlky (tzv. pitting) nebo se kousky povrchové vrstvy materiálu odlupují (tzv. spalling). 

Oddělené částice navíc mohou působit abrazivně. [17] 

V praxi se můžeme setkat i s dalšími typy opotřebení. Jedná se například o opotřebení 

erozivní, kdy do materiálu opakovaně narážejí pevné, tvrdé částečky nesené určitým médiem, 

nebo kavitační opotřebení, ke kterému dochází u objektů pracujících v kapalinách. V kapalině 

se při velkém poklesu tlaku tvoří bubliny, které následně zanikají, což je doprovázeno 

tlakovými vlnami působícími negativně na povrch daného materiálu. Obecně platí, že se často 

objeví více různých typů opotřebení současně a jsou doprovázena korozí, deformací a dalšími 

negativními vlivy a procesy. [17] 

3.2 Termodiagnostika 

Termodiagnostika je vědní disciplína zabývající se určováním teploty jakožto parametru, který 

je schopen charakterizovat technický stav zařízení. Mnoho poruch součástí je doprovázeno 

právě nárůstem teploty. U mechanických prvků jde především o opotřebení, které má za 

následek větší pasivní odpory, tření, pokles účinnosti a přeměnu energie v teplo. Může se jednat 

také o špatné ustavení strojů vůči sobě, deformace součástí během provozu, zahřívání 

kmitajících prvků apod. Zvýšená teplota může odhalit také problémy u elektrických strojů, 

vodičů a jejich izolace a v neposlední řadě mají termodiagnostické metody široké využití i při 

zdokonalování aplikací souvisejících s vedením tepla: tepelnými výměníky, izolacemi staveb, 

potrubí atd. [6] 

V praxi se můžeme setkat s více metodami, jak samotné měření teploty provádět. 

Základní dělení rozeznává dva hlavní způsoby měření: dotykové, při kterém je daný teploměr 

v přímém kontaktu s objektem nebo prostředím, jehož teplotu vyhodnocujeme, a bezdotykové, 

které lze provádět i z větší vzdálenosti od snímaného předmětu. Pro kontaktní měření je 

nejznámějším představitelem dilatační skleněný teploměr, jehož funkce je založena na teplotní 

objemové roztažnosti kapaliny, obvykle rtuti. Ta se s rostoucí teplotou roztahuje a její hladina 

vystoupá v kapiláře k vyšší hodnotě teploty na stupnici. Jiným dotykovým teploměrem může 

být například teploměr termoelektrický pracující na principu Seebeckova jevu, kdy se změnou 

teploty dochází ke vzniku termoelektrického napětí mezi konci vodičů, které můžeme měřit. 

Další skupinou dotykových teploměrů jsou teploměry odporové pracující s faktem, že 

elektrický odpor některých látek je výrazně závislý na teplotě. U kovů odpor s rostoucí teplotou 

roste. U polovodičů je nutno rozlišovat mezi NTC a PTC termistory (negastory a pozistory). 

Negastory mají vysoký záporný teplotní součinitel odporu, u pozistorů dosahuje naopak 

vysokých kladných hodnot. Zjištěný odpor je následně přepočítán na teplotu. [18] 

Bezdotykové metody měření teploty vycházejí z teorie přenosu tepla zářením. Jedním 

ze zákonů toto popisujících je zákon Stefan-Boltzmannův, respektive jeho upravená varianta 

platící pro reálná, tzv. šedá, tělesa (2), 

I=ε ∙ σ ∙ 𝑇4 (2)  
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z níž vidíme, že zjištěná hustota zářivého toku I je úměrná emisivitě ε, Stefan-Boltzmannově 

konstantě σ a čtvrté mocnině termodynamické teploty T daného objektu. Při správném určení 

emisivity (též označované jako poměrná zářivost) lze tedy určit neznámou teplotu na povrchu 

konkrétního předmětu. V praxi je měření samozřejmě o něco složitější a musíme brát v úvahu 

více faktorů. Jedná se například o zeslabení zářivého toku prostředím (především při 

venkovních měřeních, kdy hraje významnou roli mlha, smog, déšť apod.) nebo o vysokou 

reflektanci lesklých předmětů, které odrážejí teplotu okolí. Pro samotné měření poté můžeme 

vybrat jeden ze dvou základních typů přístrojů užívaných pro bezdotykové hodnocení teploty. 

Pyrometr měří teplotu pouze v jednom konkrétním místě a na displeji nám zobrazí její hodnotu. 

Termovize jsou kamery pracující s infračerveným zářením a výstupem z nich je tzv. 

termogram, tedy obraz znázorňující rozložení teplot v celém snímaném poli. Jak pyrometry, tak 

i termovize používají pro sběr dat více typů detektorů a principů, na kterých konkrétní zařízení 

fungují, mohou pracovat v různých pásmech frekvencí, resp. vlnových délek, a využívat i jiné 

teoretické zákony platící pro elektromagnetické záření (např. Planckův a Wienův posunovací 

zákon). [19] 

3.3 Tribodiagnostika 

Tribologie je vědním oborem, který se zabývá problematikou chování povrchů těles při jejich 

vzájemném pohybu nebo pokusu o něj. Na tento kontakt dvou ploch se můžeme dívat z více 

pohledů: tribofyzika se zabývá fyzikálními aspekty tohoto procesu, tribochemii zajímá 

chemické působení mezi danými objekty a případně i přítomným médiem a tribotechnika řeší, 

jak nejlépe aplikovat poznatky tribologie při konstruování strojních zařízení. Mírně odděleně 

poté stojí tribodiagnostika, která využívá mazivo jako nositele informací o dějích probíhajících 

ve stroji. Jedná se tedy o další metodu technické diagnostiky, která je na základě vzorků maziva 

schopna zhodnotit technický stav objektu a současně také stav a kvalitu samotného maziva, což 

je zásadní pro stanovení správných intervalů pro jeho výměnu. [20] 

Během provozu dochází u součástí stroje k jejich postupnému opotřebení, při kterém se 

z materiálu uvolňují jeho drobné částečky. Do třecích uzlů je přiváděno mazivo, které zde má 

několik funkcí. Zaprvé odděluje stýkající se plochy, zmenšuje tření mezi nimi, tím snižuje ztráty 

energie a zajišťuje klidnější chod stroje. Zadruhé zpomaluje průběh opotřebení, díky čemuž 

mají součásti delší životnost. Spolu s mazivem jsou navíc odváděny také zmíněné otěrové 

kovové částice, které však v mazivu zůstávají a dále s ním kolují mazací soustavou. 

Zjišťováním množství a druhu těchto částic a především postupných trendů jsme schopni zjistit 

jejich nadlimitní koncentraci, odhalit blížící se poruchu a z typu částic také určit kritické místo. 

[20] 

Maziva se dělí do čtyř základních skupin dle jejich skupenství. Prvním typem jsou 

maziva tuhá, která nacházejí své uplatnění při extrémních provozních podmínkách, jako je 

vysoký tlak, teplota nebo přítomnost záření. Do této skupiny patří jak látky anorganické, tak i 

organické, měkké kovy a tzv. kluzné látky. Druhou skupinu tvoří plastická maziva obsahující 

dvě fáze: mazací olej a zpevňovadlo. Třetím typem jsou poté nejvíce rozšířená maziva kapalná, 

tedy různé oleje s širokou oblastí využití (motory, ložiska, převodovky, hydraulika, obrábění 

apod.). Poslední jsou poté maziva plynná, používaná při vysokých obvodových rychlostech 

součástí a vysokých teplotách. Pro dosažení lepších vlastností maziv se k nim obvykle přidávají 

různá aditiva, která mají za úkol například zabraňovat korozi, odstraňovat usazeniny, zlepšovat 

viskozitu nebo nedovolit přežití mikroorganismů v mazivu. [20] 
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Pro samotné určování stavu maziva a návazně i stavu samotného strojního zařízení se 

v praxi používá více metod, které sledují různé vlastnosti olejů. Jednoduchou metodou pro 

přibližné určení stavu oleje je kapková zkouška, při které se kapka oleje nanese na 

chromatografický papír a následně je vzorek porovnán se stanovenou stupnicí. Tímto způsobem 

lze orientačně určit například znečištění oleje a přítomnost vody. Další ze základních 

prováděných zkoušek je ověření požadované hodnoty viskozity oleje ve viskozimetru, přičemž 

zjištěná hodnota nesmí být příliš nízká ani příliš vysoká. Důležité je také zjistit případnou 

přítomnost nežádoucí vody v mazivu, na což je možno použít buď jednoduchou prskací 

zkoušku, nebo se v případě potřeby přistoupí k náročnějším metodám pro stanovení jejího 

přesného obsahu. Parametrem důležitým také pro bezpečnost použití oleje je bod vzplanutí, 

jakožto nejnižší teplota, při které daná látka za stanovených podmínek zkoušky vzplane a opět 

zhasne. Dále existuje více metod sloužících pro určování přítomnosti a koncentrace otěrových 

kovů, které ovšem bývají již složitější na provedení než metody uvedené výše. Polarografie a 

voltametrie vychází ze sledování závislosti elektrického proudu na napětí, jež je přiváděno na 

elektrody ponořené do daného roztoku. A například atomová emisní a absorpční spektrometrie 

vychází ze znalostí stavby atomů, kdy elektrony konkrétního prvku vyzařují/ pohlcují při 

přechodu mezi jednotlivými energetickými hladinami vždy určité kvantum energie 

odpovídající záření o konkrétní vlnové délce. [21] 

3.4 Elektrodiagnostika 

Elektrodiagnostika je metodou, která se jistým způsobem ještě stále dosti rozvíjí. Existují různé 

materiály, které řeší problematiku diagnostiky elektrických strojů od transformátorů, přes 

elektrické točivé stroje až po elektrické izolace, avšak pro obráběcí stroje se tyto zkoušky použít 

příliš nedají. U tohoto typu výrobních strojů se přistupuje spíše k měření základních 

elektrických veličin jako je elektrický proud a napětí, přičemž tato měření často probíhají 

současně s měřením vibrací stroje a mezi těmito dvěma diagnostickými metodami se dokonce 

objevuje určitá korelace. Zvýšené opotřebení strojních součástí totiž souvisí jak s rostoucími 

vibracemi stroje, tak i se zvýšenou spotřebou elektrické energie. 

Smysl má také měření kvality elektrické energie, protože její nekvalita úzce souvisí 

s výpadky výroby, nižší životností zařízení nebo s energetickými ztrátami, přičemž toto 

všechno se negativně promítá do finančních nákladů společnosti. Dobrá kvalita energie na 

straně distributora neznamená, že i na naší, sekundární straně transformátoru je její kvalita 

zajištěna. Ta je totiž ovlivněna všemi připojenými stroji, které do sítě vnášejí rušení, způsobují 

kolísání elektrických veličin a navzájem se ovlivňují. Ze statistik navíc vyplývá, že až 90% 

problémů v elektrické síti nepochází od distributora, ale závody si je způsobují samy. [22] 

3.5 Vibrodiagnostika 

Vibrodiagnostika má své počátky již v dobách, kdy obsluha stroje byla schopna odhalit problém 

v daném zařízení na základě svých smyslů. Cítili a viděli, že se stroj neobvykle moc chvěje, 

jeho provoz je hlučnější apod. Postupně si lidé začali uvědomovat souvislosti mezi rostoucími 

vibracemi a ději způsobujícími zhoršování stavu objektu a snažili se o záznam a zesílení tohoto 

signálu. V dnešní době již máme dosti pokročilé senzory a matematický aparát k vyhodnocení 

naměřených dat, díky čemuž jsme schopni odhalit vady a blížící se poruchy v reálném čase a 

identifikovat, který prvek je za toto zodpovědný. Kmitání částí rotujících strojů souvisí s jejich 
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dynamickým namáháním, vypovídá o stavu ložisek, převodovek a upozorňuje na opotřebení 

součástí a špatné ustavení strojů. [23] 

3.5.1 Fyzikální podstata kmitání, druhy kmitání 

Mechanické kmitání je jev, při kterém daný objekt koná vratný pohyb kolem své rovnovážné 

polohy, ve které je silové působení na těleso nulové. [8] 

Nejjednodušším typem kmitání je kmitání harmonické. Závislost výchylky na čase má 

sinusový průběh a tedy i průběhy rychlosti a zrychlení mají sinusový, resp. kosinusový průběh. 

Doba trvání jednoho kmitu se nazývá perioda T [s] a její převrácená hodnota, frekvence f [Hz], 

tedy udává počet kmitů za určitý časový úsek. Platí mezi nimi vztah daný rovnicí (3): [24] 

f = 
1

T
 (3)  

Úhlovou frekvenci ω [rad·s-1] vyjadřuje následně rovnice (4): [24] 

ω = 2πf = 
2π

T
 (4)  

Počáteční fází φ0 [rad] rozumíme fázi v počátečním čase t = 0 a amplituda Xmax [m] je 

pojem označující maximální možnou výchylku z rovnovážného stavu. [24] 

Kinematické veličiny harmonického kmitání (okamžitá výchylka x [m] (5), rychlost 

v [m·s-1] (6) a zrychlení a [m·s-2] (7)) se mění v čase t [s] a jsou dány následujícími rovnicemi: 

[24] 

x(t) = Xmax ∙ sin(ωt + φ0) (5)  

v(t) =
dx

dt
= Xmax ∙ ω ∙ cos(ωt + φ0) (6)  

a(t) =
dv

dt
=

d2x

dx2
= −Xmax ∙ ω2 ∙ sin(ωt + φ0) (7)  

Pro práci s naměřenými daty se dále používají i další charakteristiky. Jde například o 

střední hodnotu xstř [m] (8) nebo efektivní hodnotu xef [m] (9), respektive střední a efektivní 

hodnoty rychlosti a zrychlení, pro které by platily obdobné vztahy. [24] 

xstř =
1

T
∫ |x(t)|dt

T

0

 (8)  

xef = √
1

T
∫ x2(t)dt

T

0

 (9)  

Periodické kmitání vznikne superpozicí více kmitání harmonických, jejichž frekvence 

jsou ve vzájemných poměrech vyjádřitelných racionálními čísly. Průběh kinematických veličin 

se tak vždy po určitém čase periodicky opakuje. [8] 

O náhodném kmitání mluvíme v případech, kdy se časový průběh sledovaných veličin 

nikdy neopakuje. V závislosti na tom, jak se s časem mění průběh statistických vlastností 

vibrací, poté rozlišujeme ještě náhodné kmitání stacionární (statistické vlastnosti se nemění 
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nebo se mění velmi pomalu) a nestacionární (změna statistických vlastností není zanedbatelná). 

[23] 

V praxi se nejčastěji setkáváme s vibracemi složenými, ke kterým se přidávají navíc 

ještě náhodné složky (šum). Tento šum v sobě poté skrývá vlastní důležitý signál obsahující 

diagnosticky podstatné informace. [8] 

3.5.2 Senzory vibrací 

Senzory vibrací lze dělit na dvě základní skupiny. Tou první jsou senzory absolutních vibrací, 

u kterých je pohyb prvku vztahován k vlastní seismické soustavě, tedy k pevnému bodu 

v gravitačním poli Země. Druhou skupinu tvoří senzory relativní, jež vyhodnocují snímanou 

veličinu vůči jinému bodu na stroji. [8] 

Typickým seismickým senzorem vibrací je akcelerometr. Jedná se o se zařízení, které 

prostřednictvím piezoelektrického elementu převádí zrychlení na elektrický signál a následnou 

integrací je schopno jej přepočíst také na rychlost nebo výchylku. Akcelerometry se obvykle 

připevňují na stacionární části strojů a lze je dále na základě jejich konstrukce dělit na tlakové 

a smykové. [23] 

Jiným užívaným seismickým zařízením je senzor rychlosti. Ten funguje na principu 

kmitání cívky v poli permanentního magnetu. Výstupem je signál elektrického napětí úměrný 

rychlosti vibrací. Následnou integrací získáme průběh velikosti výchylky. Tyto senzory se opět 

upevňují na stacionární části strojů. [23] 

Bezdotykový senzor výchylky snímá relativní vibrace rotující části (hřídele) vůči části 

stacionární (např. ložisku). Pokud použití této sondy zkombinujeme se seismickým zařízením 

na stacionární části stroje, lze pro část rotující určit také vibrace absolutní. Funkce tohoto typu 

senzorů obvykle spočívá v tom, že necháme cívkou procházet střídavý proud o vysoké 

frekvenci, čímž dochází ke vzniku vysokofrekvenčního magnetického pole. Nachází-li se 

v tomto poli objekt z elektricky vodivého materiálu, vznikají v něm vířivé proudy beroucí 

magnetickému poli energii. [23] 

3.5.3 Způsoby vyhodnocování vibrací 

Při zpracování naměřených dat můžeme postupovat různými způsoby v závislosti na typu 

stroje, jeho známých parametrech, očekávaných výsledcích apod. 

Analýza veličin popisujících mechanické vibrace 

Během měření získáváme závislosti jednotlivých kinematických veličin na čase. Z těchto 

časových průběhů je obvykle možné snadno určit okamžité, efektivní a střední hodnoty 

výchylky, rychlosti a zrychlení, v případě výrazných náhodných vibrací se dále zjišťuje např. 

směrodatná odchylka nebo koeficient šikmosti a špičatosti. Analýza vibrací v časové oblasti se 

vyplatí provádět jen v případech, kdy je jejich vznik způsoben jedním dominantním zdrojem, 

jinak je hledání jejich příčiny velmi obtížné, protože podstatná informace je ukrytá v šumu. [8] 

Pro přehlednější analýzu se naměřená data převádějí do frekvenčního spektra (obr. 4), 

což je obvykle prováděno pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT). Ta nám celkové 

výsledné kmitání rozloží na jednotlivé složky dané svými amplitudami, frekvencemi a 

počátečními fázemi. Z této grafické závislosti lze pak dobře vidět, které frekvence přispívají 

k výslednému kmitání nejvíce, přičemž jsme schopni určit, od jaké součásti budící síla s touto 

frekvencí pochází. [23] 
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Obr. 4) Princip frekvenční analýzy [25] 

Další používanou metodou je hodnocení celkových vibrací, které souvisejí s energií 

kmitání v určitém intervalu frekvencí. Zjištěnou hodnotu porovnáme s normální hodnotou, jež 

je dána většinou normou nebo od výrobce. Příliš velké vibrace nás poté informují o zhoršeném 

stavu stroje. Celková mohutnost vibrací představuje efektivní hodnotu rychlosti kmitů 

v důležitém místě strojního zařízení, která se může porovnat s hodnotami zjištěnými dříve. 

Budeme-li měření provádět opakovaně a zjištěná data zaznamenávat, lze je zanést do 

trendových grafů, které znázorňují vývoj hodnot sledovaného parametru v průběhu času. Pokud 

se trend začíná blížit limitní hodnotě, ukazuje to na zhoršující se stav objektu a je vhodné 

naplánovat a následně provést odpovídající údržbářský zásah. [23] 

Obálková metoda 

Ložiska a ozubená kola při svém provozu vytvářejí vibrace o mnohem vyšších frekvencích a 

nižších amplitudách než vibrace, které souvisejí s otáčkami hřídele nebo kmitáním konstrukce. 

Například vada na kroužku valivého ložiska zapříčiní, že každý valivý element při kontaktu 

s tímto defektem vyvolá určitý signál s odpovídající frekvencí, který je však tak malý, že by byl 

při běžném měření pohlcen šumem. Když odfiltrujeme vibrace buzené rotací a zesílíme 

opakující se rázové signály související s poškozením ložiska, které se projevují jako špičky na 

poruchových frekvencích, jsme pomocí této metody schopni mnohem lépe určit technický stav 

stroje a detekovat vadu s dostatečným předstihem. [26] 

Zjednodušeně řečeno, cílem metody je zvýraznit vysokofrekvenční signály s malou 

energií, které poukazují na závady spojené s ložisky nebo ozubenými koly. V první fázi se 

pomocí pásmového filtru oddělí nízkofrekvenční složky kmitání. Zbylý signál je násoben sám 

sebou, vytvoří se tedy jeho kvadrát. Signál buzený daným defektem je opakující se a proto jej 

lze chápat jako řadu sinusových vln odpovídajících celým násobkům frekvencí vad. Porucha 

každé části ložiska (vnější a vnitřní kroužek, klec a valivé elementy) se díky různé relativní 
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rychlosti vůči hřídeli projevuje na jiné frekvenci a porovnáním těchto vypočtených hodnot 

s hodnotami zjištěnými obálkovou metodou lze odhalit, který prvek je problematický. [26] 

Metoda akustické emise 

Pro odhalení defektů ložisek nebo ozubených převodů v jejich raném stádiu je vhodné použití 

metody akustické emise, protože na běžných vibračních spektrech nejsou vůbec viditelné. Tyto 

mikroskopické vady kovových součástí již od svého počátku začínají produkovat akustické 

signály, které se zesilují a ve frekvenčním spektru se projeví jako špičky na odpovídajících 

frekvencích. Akustická emise je odezva na kontakt kovových ploch a projevuje se ve 

frekvencích řádově několika set kHz. Signál zachycený snímačem je filtrován a následně 

usměrněn podobně jako u obálkové metody. V rané fázi vznikajícího defektu obvykle zjištěné 

hodnoty narůstají, v další etapě často dojde k jejich poklesu v důsledku lepšího mazání mezi 

valivým elementem a vzniklým kráterem. Následně další otěrové kovové částice znečišťují 

mazivo, akustická emise se opět výrazně zvyšuje a je vhodné pro měření použít i další metody 

a ložisko co nejdříve vyměnit. [26] 

3.5.4 Rozbor závad 

Oblast nízkých frekvencí 

S nízkými kmitočty se typicky projevují poruchy související s otáčkami hřídele. Jedná se 

například o nevyváženost hřídele způsobenou špatným rozložením hmoty při rotačním pohybu. 

Spíše teoretickými typy jsou nevyváženost statická (osa rotace a setrvačnosti jsou rovnoběžné) 

a momentová (osy se protínají v těžišti). V praxi se nejčastěji setkáme s dynamickou 

nevyvážeností (osy jsou mimoběžné) způsobující axiální i radiální vibrace na otáčkové 

frekvenci a jejím dvojnásobku. [8] 

Jiným problémem může být špatné ustavení stroje a tím způsobená nesouosost rotujících 

prvků, která zapříčiňuje zvýšené namáhání ložisek, cyklické zatěžování hřídelí, jejich ohyb, 

růst vibrací atd. Nesouosost paralelní nastává, když jsou osy hřídelí vůči sobě rovnoběžně 

posunuty, a projevuje se vysokými vibracemi v radiálním směru s fázovým posuvem 180° na 

spojce, přičemž výrazné je kmitání především na druhé harmonické frekvenci. Úhlová 

nesouosost vzniká, nejsou-li osy otáčení rovnoběžné, a jsou pro ni typické axiální vibrace opět 

s fází lišící se o 180° přes spojku. Vysokých hodnot kmitání je dosaženo obvykle na prvních 

třech harmonických otáčkových frekvencích. Abychom zabránili nesouososti, je důležité stroj 

správně ustavit, což se provádí například mechanicky pomocí úchylkoměrů nebo laserovými 

přístroji. [26] 

Problémy způsobuje i ohnutí hřídele, které se ve své podstatě projevuje jako kombinace 

nevyváženosti a nesouososti. V těchto případech pak zjišťujeme výrazné axiální vibrace 

s fázovým posunutím o 180° a také radiální vibrace, které bývají ve fázi. Podle toho, na které 

frekvenci je kmitání výrazné, můžeme odhadnout také místo ohybu. [26] 

Oblast vyšších frekvencí 

Kmitočtům ve vyšší části frekvenčního spektra často odpovídají závady související především 

s ozubenými převody a elektromotory. Konkrétně lze odhalit opotřebení ozubených kol, 

deformaci tvaru stykové plochy, zlomení zubu, vůli v uložení kola, elektrické a magnetické 

závady motorů a další. [8] 

S vysokými kmitočty se obvykle projevují také závady ložisek. V zatížených plochách 

vznikají smyková napětí, která postupně způsobují vznik trhlin a následných důlků v povrchu 

materiálu. Z geometrie ložiska a otáček hřídele můžeme vypočítat frekvence odpovídající 
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jednotlivým částem ložiska (vnější a vnitřní kroužek, klec a valivé elementy). Známe-li pak 

tyto poruchové frekvence, jsme schopni z provedeného měření určit, který ze zmíněných prvků 

vykazuje zvýšené opotřebení. [23] 

Důvodů, které zapříčiňují selhávání ložisek, je mnoho. Důležitým faktorem je 

nedodržování tribologických zásad, tedy nesprávný typ nebo množství maziva, případně jeho 

znečištění, chyby při montáži a také přetěžování ložiska, což může být způsobeno například 

výše uvedenou nevyvážeností a nesouosostí. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla při selhání 

ložiska a jeho výměně určena také příčina této závady. Kdybychom ji totiž nezjistili, degradace 

nového ložiska by mohla být ještě výraznější, než tomu bylo v předchozím případě. [23] 

3.6 Multiparametrická diagnostika 

Abychom mohli objektivně a spolehlivě určit technický stav objektu a následně provést 

potřebná opatření, mělo by být naším cílem mít při dělání těchto rozhodnutí co možná největší 

jistotu. Použití jen jedné diagnostické metody nám nemusí vždy poskytnout všechny potřebné 

informace a odhalit všechny vznikající vady, proto je výhodné dívat se na technickou 

diagnostiku komplexně a aplikovat multiparametrický přístup k měření a vyhodnocování dat. 

Použijeme-li při řešení daného problému více diagnostických metod (např. vibrodiagnostiku 

společně s termodiagnostikou) nebo více analýz spadajících do jedné skupiny (např. měření 

vibrací v časové oblasti, ve frekvenčním spektru i obálkovou metodou), zvýšíme 

pravděpodobnost včasného odhalení problému a předejití poruše. [6]
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části bakalářské práce jsem se soustředila na popis současného stavu údržby ve 

společnosti SMC Vyškov a následný návrh systému údržby a dalších doporučení týkajících se 

této problematiky. V rámci v současnosti používaných přístupů k řízení údržby vycházejících 

ze skutečného stavu stroje jsem se rozhodla doporučit zavedení metody vibrační diagnostiky, 

jejíž použití demonstruji na praktické ukázce měření vibrací soustruhu. 

4.1 Společnost SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 

Společnost SMC se zabývá výrobou pneumatických a elektrických systémů určených pro 

průmyslovou automatizaci a ve svém oboru se řadí mezi světovou špičku. Své výrobní závody 

a obchodní pobočky má rozmístěné po celém světě a její portfolio nabízí tisíce prvků 

s nespočtem jejich různých variant. Díky tomuto je společnost SMC schopna uspokojovat i 

nejnáročnější požadavky svých zákazníků a zajišťovat jim rychlé a pružné dodávky a 

technickou podporu. Firma byla založena roku 1959 v japonském Tokiu a postupně 

expandovala do zemí celého světa včetně České republiky. [27] 

Pobočka společnosti SMC ve Vyškově (obr. 5) zaměřená především na výrobu 

pneumatických prvků pro automatizaci, je jediným výrobním závodem této firmy na území 

České republiky. Provoz zde byl zahájen roku 2011, postupně se pobočka stále rozvíjí a došlo 

také k vybudování nové výrobní haly. Firemní kultura je velmi ovlivněná japonským původem 

společnosti, je kladen důraz na kvalitu a ochranu životního prostředí, čistotu a bezpečnost 

pracoviště a v neposlední řadě také na udržování dobrých vztahů a férového jednání mezi všemi 

zaměstnanci. [28] 

Obr. 5) Výrobní závod SMC ve Vyškově [28] 

4.2 Současný stav údržby ve výrobním závodě SMC Vyškov 

V současnosti je ve firmě SMC Vyškov zaveden systém údržby po poruše a údržby preventivní 

s předem stanovenými intervaly. Zaměřují se především na rychlá odstranění již vzniklých 

poruch a předcházet se jim snaží pomocí dodržování plánů údržby, které jsou vytvořeny na 

základě manuálů strojů a přibližně jednou ročně jsou dále rozšířeny a doplněny o úkony 

vycházející z vlastních nasbíraných zkušeností. Obsluha pravidelně provádí činnosti autonomní 

údržby uvedené v tzv. inspekčním listu. Ten je umístěn přímo u každého stroje a operátor do 

něj vždy na začátku dané směny zaznačí zjištěné údaje.  Jednou ročně pak údržbář provádí roční 
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údržbu, ke které se vztahuje další samostatný formulář obsahující seznam všech požadovaných 

činností. 

Kontrola 1x denně: 

 Kontrola množství a koncentrace chladící emulze 

 Kontrola tlaku na vstupu 

 Vyčištění nahromaděných špon ve filtru chlazení atd. 

Kontrola 1x týdne: 

 Zápis množství oleje hlavního vřetena atd. 

Kontrola 1x měsíčně: 

 Vyčištění kluzného vedení a kleštiny 

 Kontrola úniku vzduchu či oleje z potrubí 

 Kontrola poškození tlakové měrky 

Kontrola 1x za dva měsíce: 

 Výměna filtru chlazení 

 Znečištění chladícího ventilátoru 

Kontrola 4x ročně: 

 Namazání křížového vrtáku vazelínou 

Kontrola 2x ročně: 

 Namazání kolenové páky 

Kontrola 1x ročně: 

 Výměna chladící emulze a vyčištění vany 

 Kontrola házivosti vřetene atd. 

Údržbou se ve společnosti SMC Vyškov zabývá jeden údržbář, přičemž problematiku 

objednávání náhradních dílů a kontakt s externím servisem zajišťují ještě další zaměstnanci. 

Obsluha strojů má na starosti pouze autonomní údržbu a pana údržbáře volá v případech, kdy 

je zjištěna nevyhovující kvalita vyráběných kusů, abnormality v inspekčním listu nebo pokud 

dojde k samotné poruše. Operátoři jsou, co se obráběcích strojů týče, školeni pouze na jejich 

řídicí systémy. Pana údržbáře se poté týkají také jiná školení a postupně získává další zkušenosti 

i od externích servisních techniků, kteří na zdejších strojích v případě potřeby provádějí 

složitější zásahy a opravy. Před nedávnem zde proběhla takováto obdobná akce, jejímž cílem 

bylo to, aby byli v SMC sami schopni spolehlivě určovat skutečný stav stroje a závažnost 

vzniklých poruch. Především pak šlo o to, zda například během nějaké srážky nedošlo 

k výraznému zhoršení geometrie stroje a zda je tedy vhodné na tomto stroji dále pokračovat ve 

výrobě bez provedení nějakého většího údržbářského zásahu. 

V současné době je v SMC diskutovaným tématem zakoupení termokamery, která by 

měla posunout údržbu do prediktivní oblasti, a případné další zavádění jiných diagnostických 

metod. Údržba vycházející z diagnostických měření se v tomto výrobním závodě totiž doposud 

příliš neaplikuje. K technické diagnostice se přistupuje pouze tehdy, když je na stroji určitá 

závada již znatelná, ale neví se, co přesně za ní stojí. Konkrétně se jednalo například o provedení 

tribologického rozboru v případě zjištěné závady na závitovačce. 
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Poruchy, které se během provozu strojů objeví, jsou zaznamenávány do provozních 

deníků a v elektronické podobě má potom společnost uloženy protokoly od externích 

společností zajišťujících servis. V současné době je většina zdejších výrobních strojů ještě 

relativně nová a příliš mnoho poruch se na nich neobjevuje, ale s postupem času se situace 

začne měnit a z tohoto důvodu by bylo určitě vhodné evidovat všechny údaje o proběhlých 

poruchách na jednom místě pro zvýšení přehlednosti a dohledatelnosti potřebných informací. 

Skladové hospodářství je další oblastí pro možné zefektivnění opravárenských procesů. 

Firma nedrží skladem příliš velké množství náhradních dílů, což je logické z důvodu, že v nich 

bývá uloženo velké množství financí. Někteří dodavatelé jsou schopni doručit požadovanou 

součást velmi rychle, ale jsou i takoví, u nichž jsou čekací doby výrazně delší, a v případě 

poruchy by se následný prostoj mohl dosti prodloužit. 

4.3 Praktická ukázka vibrodiagnostického měření 

Pro posouzení stavu daného obráběcího stroje jsem se rozhodla zvolit metodu technické 

diagnostiky: vibrodiagnostiku. Měření vibrací je v dnešní době již na dosti pokročilé úrovni, 

dokáže odhalit nejen problémy spojené s opotřebením strojních součástí, ale také špatné 

ustavení strojů a u zjištěných hodnot lze dobře pozorovat vývoj trendů. Zákazník má navíc na 

výběr z relativně velkého počtu výrobců přístrojové techniky a může se rozhodnout pro jejich 

užívání v rámci off-line i on-line diagnostiky. 

V rámci této bakalářské práce jsem se rozhodla provést praktickou ukázku měření na 

soustruhu Škoda SR1-180 (obr. 6) při operaci broušení. Použitým měřicím přístrojem byl VA4 

Pro od společnosti Adash (obr. 7), přičemž měření se provádělo čtyřkanálově. První kanál 

snímal vibrace vřetena brousicího kotouče v radiálním horizontálním směru, druhý kanál 

taktéž, ale ve směru vertikálním (obr. 8). Třetím čidlem se snímaly radiální horizontální vibrace 

na koníku soustruhu a poslední kanál měřil vibrace vřetena na straně sklíčidla soustruhu opět 

v radiálním horizontálním směru. Použitými senzory byly akcelerometry s citlivostí 100 mV/g. 

Měřily se také otáčky brousicího kotouče. Pro vyhodnocení byl použit software DDS. 

Obr. 6) Soustruh Škoda SR1-180 
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Obr. 7) Adash A4400 VA4 Pro 

Obr. 8) Senzory měřící vibrace vřetene brousicího kotouče a snímač otáček 
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Cílem praktické ukázky měření bylo ukázat, zdali se bruska a soustruh při práci 

vzájemně ovlivňují, tedy jestli se přenášejí vibrace z jednoho zařízení na druhé. Brousicí kotouč 

rotoval s frekvencí 28,5 Hz, přičemž tato frekvence (i její růst při rozběhu a následný pokles při 

doběhu) se opravdu objevuje v měřeních všemi čtyřmi kanály (obr. 9, 10, 11 a 12). 

Nejvýraznější jsou vibrace dle očekávání na vřetenu brousicího kotouče, tedy na kanálech 1 a 

2, na koníku se projevily asi s desetinovou amplitudou oproti brusce, u vřetena na straně 

sklíčidla byly poté ještě o něco nižší. Sklíčidlo se nacházelo od místa broušení dále než koník 

a také lze usuzovat, že bude o něco tužší. 

Další výrazná frekvence byla 41 Hz, která se s největší amplitudou objevila na koníku 

soustruhu. Vzhledem k tomu, že nebyla blíže známa konstrukce stroje, použitá ložiska apod., 

je nemožné přesně určit, co vibrace na této frekvenci způsobilo. Vidíme však, že se toto kmitání 

přeneslo na sklíčidlo a objevilo se také na vřeteně brousicího kotouče, především se projevilo 

v jeho horizontální složce (kanál 1). 

Taktéž na frekvenci 49 Hz lze pozorovat vibrace, které se opět nejvíce projevily na 

koníku a stejně jako u předchozí frekvence se přenášely na sklíčidlo i brusku, přičemž 

v horizontálním směru byly opět výraznější. 

Zjištěné výsledky poukazují na to, jak významnou problematikou vibrace a jejich šíření 

jsou. Nejenže jsme pomocí vibrodiagnostiky schopni odhalit opotřebení či špatné ustavení 

stroje, ale mohou nám také ukázat, jak se jednotlivé procesy při výrobě ovlivňují. Během 

měření byl zaznamenán taktéž vliv pojíždění plošiny s kabinou operátora, na níž je umístěna 

taktéž ona bruska, na vibrace, což může ve svém důsledku ovlivnit např. kvalitu obráběné 

plochy obrobku. Ačkoliv soustruh diagnostikovaný v této bakalářské práci nepochází přímo ze 

strojního parku společnosti SMC Vyškov, lze toto měření chápat jako obecnou ukázku 

vibrodiagnostického měření, které lze aplikovat na libovolný obráběcí stroj. 

Obr. 9) Kanál 1: Radiální vibrace vřetena brousicího kotouče v horizontálním směru 
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Obr. 10) Kanál 2: Radiální vibrace vřetena brousicího kotouče ve vertikálním směru 

Obr. 11) Kanál 3: Radiální vibrace koníku soustruhu v horizontálním směru 
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Obr. 12) Kanál 4: Radiální vibrace vřetena na straně sklíčidla soustruhu v horizontálním 

směru 

4.4 Návrh systému proaktivní údržby 

Ve firmě SMC Vyškov bych určitě doporučovala zachovat stávající systém údržby, tedy 

provádění preventivních činností autonomní údržby, který by bylo ovšem vhodné rozšířit také 

do prediktivní, resp. proaktivní oblasti. Existuje více diagnostických metod, které je možné 

použít, v této práci je pak uveden konkrétní příklad měření a vyhodnocení dat získaných 

vibrační diagnostikou. Dále by připadala v úvahu například také elektrodiagnostika, 

tribodiagnostika či termodiagnostika. Pro provádění těchto měření by bylo vhodné mít ve firmě 

také kvalifikovaného zaměstnance, diagnostika, který by měl rozumět jak prováděným 

měřením, tak i souvislostem mezi snímanými veličinami, podmínkami provozu a jednotlivými 

poruchami. Je možné získat certifikáty pro jednotlivé oblasti technické diagnostiky a to vždy 

v různých úrovních. Toto zajišťuje Asociace technických diagnostiků České republiky ve 

spolupráci s Akreditovaným certifikovaným místem Domu techniky Ostrava. 

4.4.1 Analyzátory vibrací 

Pro provádění vibrodiagnostiky bych doporučovala pořídit například přístroj SKF Microlog 

řady GX – CMXA 75. Jedná se až o čtyřkanálový přenosný analyzátor, který vydrží v provozu 

na jedno nabití po dobu až 8 hodin. Lze jej použít pro vyvažování, bump testy, kontroly vřeten, 

nabízí také senzory tlaku, teploty apod. V závislosti na konkrétním provedení cena začíná asi 

na 170 tisících Kč bez DPH. 

Jiným, pokročilejším analyzátorem nabízeným společností SKF je Microlog AX – 

CMXA 80, který nabízí současné tříosé nebo čtyřkanálové měření vibrací, je vhodný pro 

vyvažování, modální analýzu, zkoušku rázem apod. Informace získané měřením lze snadno 

vidět na velkém barevném displeji. Pro práci se získanými daty se pak používá software SFK 

@ptitude Analyst. Cena přístroje je opět závislá na jeho zvoleném provedení a pohybuje se asi 

od 250 tisíc Kč bez DPH výše. 

Jiným výrobcem vibračních analyzátorů je firma Adash. Jejich A4900 Vibrio M je 

vhodný pro základní měření vibrací. Odhalí špatné mazání, nevyváženost, nesouosost, vady 
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ložisek a mechanické závady, které se na stroji objeví. Obsahuje taktéž senzor pro bezkontaktní 

měření teploty a stroboskop. Pro obráběcí stroje však není tak vhodný, jako další uvedené 

přístroje, protože měření nemůžeme vztáhnout k otáčkám. Tento analyzátor patří k levnějším 

variantám, u kterých se dostaneme přibližně na cenu okolo 60 až 70 tisíc v závislosti na 

konkrétní verzi přístroje. 

Dalším zástupcem z řady produktů nabízených firmou Adash je analyzátor A4300 VA3 

Pro. Jedná se o menší, přenosný přístroj vhodný pro pochůzková měření. Je lehký a na jedno 

nabití vydrží v provozu až 10 hodin. Umí snímat vibrace ve třech osách a odhalí nevyváženost, 

špatné ustavení strojů, vady na ložiscích, mechanická uvolnění a obsahuje také teploměr pro 

určování teploty ložisek. 

Při vysokých nárocích na vibrační analyzátor by připadal v úvahu například analyzátor 

A4400 VA4 Pro taktéž od firmy Adash. Ten je schopný provádět simultánní čtyřkanálová 

měření a je vybaven moduly pro dynamické vyvažování, akustická a ultrazvuková měření, 

kontrolu mazacích procesů a mnoho dalších. Práce s tímto měřicím zařízením je pohodlná díky 

velkému barevnému displeji a další práci s daty nám umožní softwary této firmy jako je 

například DDS (Digital Diagnostics System) nebo ADS (Animated Deflection Shapes). Tento 

přístroj včetně softwaru a příslušenství pro měření absolutních vibrací vyjde zákazníka 

přibližně na 500 000 Kč. Vybavení pro hodnocení relativních vibrací poté stojí dalších asi 

100 000 Kč. 

Jinou možností může být například analyzátor VIBXPERT II od společnosti Lami 

kappa. Lze jej použít pro měření celkových vibrací, stavu ložisek, otáček a teploty, proudu, 

napětí, amplitudových a obálkových spekter atd. Přístroj zvládá dvoukanálová měření, je lehký 

a data lze snadno hodnotit přímo na místě díky velkému barevnému displeji. V případě zájmu 

zákazníka jej lze doplnit o další moduly. V případě verze pro pouze jednokanálové měření se 

cena pohybuje kolem 200 000 Kč bez DPH. 

Výše zmíněné přístroje jsou vhodné pro diagnostiku prováděnou off-line. Pokud by se 

firma rozhodla pro zavedení on-line diagnostiky, je možné pořídit například systém A3716 od 

společnosti Adash sloužící k monitorování a diagnostice pomocí 16 AC a 16 DC kanálů. 

Skládáním jednotlivých modulů lze počet kanálů dále zvyšovat. Při práci pak A3716 používá 

zmíněný software DDS. Toto pak vytváří předpoklad pro zavedení proaktivní diagnostiky a 

následně také údržby dle Průmyslu 4.0. 

4.4.2 Lasery pro ustavování strojů 

Pro správné fungování stroje je důležité taktéž jeho ustavení. S tím nám může pomoci například 

systém tab@lign od firmy Lami kappa ovládaný prostřednictvím tabletu nebo mobilního 

telefonu, který slouží k ustavování horizontálních soustrojí. Sám vytvoří protokol z ustavení a 

lze jej použít i v náročných provozních podmínkách (voda, prach). Cena se pohybuje kolem 

93 000 Kč bez DPH a je možný upgrade na SHAFTALIGN. 

Zmíněný SHAFTALIGN slouží k ustavování horizontálních, vertikálních i přírubových 

strojů, je možno jej použít také k ustavení strojů s kluznými ložisky, volnou hřídelí apod. Opět 

jej lze provozovat v drsných podmínkách, zvolit si můžeme také bezdrátovou variantu a 

postupně jej rozšiřovat o další funkce. Cena je odhadem od 150 do 270 tisíc Kč bez DPH. 

Další variantou by byl také OPTALIGN smart RS5 opět od firmy Lami kappa používaný 

pro vertikální, horizontální a přírubové stroje a soustrojí složená ze tří strojů. Vybrat si můžeme 

ze tří měřicích režimů, funkce přístroje dále rozšiřovat a používat jej také pro kontrolu pnutí od 
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potrubí, stroje s teplotním růstem, kluznými ložisky, kardanem, volnou hřídelí nebo pro měření 

přímosti. V závislosti na typu komponentů se cena pohybuje od 200 do 500 tisíc Kč bez DPH. 

4.4.3 Doporučení pro provádění vibrodiagnostiky 

U vibrací nás může zajímat jejich výchylka, rychlost nebo zrychlení. Obecně platí, že volba 

veličiny, kterou budeme měřit, je závislá na frekvenci. Při nízkých frekvencích se zjišťují 

výchylky, při frekvencích do 1 kHz lze měřit rychlosti a při ještě vyšších frekvencích je vhodné 

se soustředit na zrychlení. Různým frekvencím poté odpovídají různé poruchy stroje: 

nevyváženost, nesouosost, závady na ložiscích nebo v převodovce. 

Důležité je zaměřit se na sledování trendu vibrací, přičemž měření provádíme při 

ustálených podmínkách a stejných otáčkách, aby získaná data měla skutečnou vypovídací 

hodnotu. Vyšším stupněm analýzy dat je poté provádění FFT (rychlé Fourierovy transformace), 

což je vhodné u strojů strategických pro výrobu nebo u strojů, u nichž jsme zaznamenali 

rostoucí trend. Při použití FFT můžeme sledovat, zdali se neobjevily vibrace na konkrétních 

frekvencích odpovídajících rizikovým součástem stroje. Tyto frekvence se určí výpočtem a 

závisí na geometrii ložisek a počtu kuliček, počtu zubů ozubených kol, otáčkách, v případě 

rotoru a statoru na počtu připojených vodičů apod. 

Především u strojů, které pracují s různými obrobky o různých hmotnostech, je vhodné 

brát v úvahu také možný vznik rezonance. Ta souvisí s vlastní frekvencí objektu, která je 

závislá na tuhosti a zmíněné hmotnosti. Obrábění při stejných otáčkách může být tedy v jednom 

případě bezpečné, ale při obrábění jinak těžkého obrobku se lze dostat do rezonančního 

provozního stavu, který je silně nežádoucí. Zároveň je vhodné zjistit, zdali řezná rychlost a tedy 

provozní otáčky nespadají právě do rezonančního pásma. Provedením diagnostických měření 

na nově zakoupených obráběcích strojích zjistíme vlastní frekvenci a výrobní proces můžeme 

nastavit tak, abychom se rezonanční oblasti vyhnuli. Docílíme tím podstatně delší životnosti 

stroje. Pro zjištění zmíněné vlastní frekvence se pak provádí tzv. bump test, rázová zkouška, při 

níž zjišťujeme odezvu objektu na určitou impulsní sílu. 

Časové intervaly mezi měřeními lze volit individuálně podle potřeb a požadavků 

společnosti. Záleží na tom, o jaký stroj se jedná, jaké následky by měla jeho porucha, jak 

rozhodující pro nás je jeho provozuschopnost. Bylo by vhodné měření provádět přibližně 

jednou za čtvrt až půl roku, se zhoršujícím se trendem vibrací frekvenci měření zvýšit. 

Pro určení limitních hodnot vibrací může posloužit norma ČSN ISO 10816, která však 

nemusí být pro obráběcí stroje vždy úplně vhodná. Ideální je tyto meze určit na základě 

vlastních zkušeností, kdy již máme vypozorováno, jak se porucha stroje projeví a jakých hodnot 

přitom vibrace dosahují. 

Dále existuje například norma ČSN 20 0065, která se zabývá přímo mechanickým 

kmitáním obráběcích strojů, avšak řeší jeho mezní hodnoty pouze pro výchylky a rychlosti, 

nikoliv pro zrychlení. Z tohoto důvodu by mohlo být vhodné tuto normu aktualizovat. 

4.4.4 Měřicí přístroje pro elektrodiagnostiku 

Elektrodiagnostika se pro hodnocení stavu obráběcích strojů začíná používat až v poslední 

době, jak již naznačila kapitola 3.4 Elektrodiagnostika. Měří se především proudy a napětí 

vstupující do stroje a vyhodnocení změřených dat probíhá podobně jako u vibrodiagnostiky. 

Při řešení problémů spjatých s elektrodiagnostikou může být velice užitečný digitální 

multimetr Fluke 28 II, který umí měřit napětí až do 1000 V, proud do 10 A, odpor do 50 MΩ, 

kapacitu v rozsahu 10 000 μF a frekvenci až do 200 kHz. Tento přístroj zaznamenává průměrné 
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hodnoty, jejich kolísání, obsahuje v sobě také teploměr, je vodotěsný a prachotěsný, v pouzdře 

odolá pádu z výšky až tří metrů apod. Lze jej pořídit do 16 000 Kč. 

Pro měření izolačních odporů lze využít tester C.A 6545 společnosti Chauvin Arnoux 

vybavený displejem a bargrafem. Je schopen měřit izolační odpory do velikosti až 10 TΩ, 

maximální hodnota zkušebního napětí dosahuje 5100 V. Uživatel může zaznamenávat hodnoty 

v čase a nastavit si jejich mezní velikosti. Přístroj umožňuje výpočet polarizačního indexu, 

dielektrického absorpčního poměru a dielektrického vybíjecího testu, a další funkce. Tento 

měřič lze sehnat do 80 000 Kč. 

4.4.5 Termokamery 

Mezi levnější termokamery nabízené na trhu se řadí C.A 1950 od firmy Chauvin Arnoux 

nabízející měření v teplotním rozsahu -20 °C až 250 °C s přesností ±(2 °C + 2%) a rozlišením 

80 × 80 bodů. Jedná se o odolný přístroj určený pro práci i v náročnějších podmínkách a její 

cena pohybuje okolo 33 000 Kč. 

Jako další lze uvést Fluke TiS45, která pracuje v rozsahu teplot -20 °C až 350 °C 

s přesností měření ± 2 °C nebo 2% a rozlišení použitého snímače je 160 × 120 bodů. Zaostřit 

lze touto termokamerou na vzdálenost až 15 cm a hodnocení získaných termogramů usnadňuje 

technologie spojující optický i infračervený snímek dohromady. Tuto kameru je možné pořídit 

za cenu okolo 65 000 Kč. 

Do vyšší cenové třídy, řádově kolem 170 000 Kč, spadá například Flir e50. Tato 

termokamera měří v teplotním rozsahu -20 °C až 650 °C, s citlivostí 0,05 °C a přesností ± 2 °C 

nebo ± 2%. Nabízí rozlišení 240 × 180 bodů a ostření na minimální vzdálenost 40 cm. 

Termogram lze kombinovat se snímkem pořízeným v oblasti viditelného světla, uživatel může 

natáčet video, vkládat hlasové či textové poznámky nebo využít funkce laserového ukazovátka. 

4.5 Outsourcing údržby a diagnostiky 

Jiným přístupem k používání metod technické diagnostiky pro posouzení stavu stroje je 

zajištění jejich provádění prostřednictvím outsourcingu. Jaké jsou výhody a nevýhody svěření 

diagnostiky a údržby do rukou externí společnosti a jak vybrat činnosti pro toto vhodné, je blíže 

popsáno v kapitole 2.4.2. 

Pro správné rozhodnutí dané firmy ohledně svěření údržby nebo jejich částí 

k outsourcingu je důležité provést konkrétní cenové odhady v závislosti na tom, v jakém 

rozsahu by tyto činnosti byly a kdo by byl dodavatelem daných služeb. Pověřit určitými 

diagnostickými měřeními externího odborníka je vhodné především u menších firem a 

v případech, kdy se jedná o složitější problém, poruchu. Potřeba zaměstnávat vlastního 

diagnostika se poté zvyšuje s rostoucí velikostí společnosti a jejího strojového parku. 

Střední cestou může být například zakoupení základního diagnostického vybavení a 

zaškolení určitého zaměstnance na práci s ním. Firma tak bude moci sledovat stav svých strojů 

při současném vynaložení přiměřených nákladů. Ve vážných případech poté může pozvat na 

analýzu daného problému odborníka, který bude mít jak pokročilejší přístrojové vybavení, tak 

také hlubší znalosti z daného oboru. 
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4.6 Další doporučení 

S výběrem té nejvhodnější strategie řízení údržby pro potřeby daného závodu může velmi 

pomoct například software AMST (Asset Management Support Tool) od společnosti SKF, 

který hodnotí danou firmu, kritičnost a náklady na jednotlivé typy údržby a vybere tu, která 

našim požadavkům vyhovuje nejvíce a bude nejefektivnější. Tento program nám usnadní 

provádění činností souvisejících se spolehlivostí a údržbou jako jsou analýza FMEA, řízení 

údržby formou RCM, přiřazování úkolu apod. 

Jako velice dobrý pomocník při řízení údržby se jeví také informační systém COMES 

vyvinutý společností COMPAS automatizace. Mezi funkce tohoto systému patří plánovaní 

výroby, sběr dat o vyrobených kusech, prostojích, řízení logistiky, ukazatele výkonnosti, řízení 

dokumentace, komunikace a mnoho dalších. COMES Maintenance se poté zaměřuje konkrétně 

na údržbu. Můžeme jej použít k plánování údržbářských úkonů a jejich evidenci, k vytvoření 

báze znalostí vycházejících z proběhlých poruch a oprav nebo například zpřehlednit skladování 

a vykazování spotřeby náhradních dílů. 

Další navrhovaná doporučení se týkají změn v pohledu na proces údržby jako takový. 

V dnešní době je velice důležité, aby firmy získávaly různá data a informace a uměly je 

efektivně využívat ve svůj prospěch. Jedná se například o používání zmiňovaných informačních 

systémů pro diagnostiku a údržbu, které usnadňují a zpřehledňují práci s daty a jejich 

dohledatelnost. Je vhodné mít veškeré dokumenty týkající se strojů (manuály, seznam 

náhradních dílů, seznam používaných olejů, evidenci proběhlých poruch a nápravných opatření 

apod.) v elektronické podobě. Využívá-li společnost také různé metody technické diagnostiky, 

je nezbytné, aby tato data uměla opět správně zpracovat, jinak hrozí, že se v nich ztratí. Zde je 

nejlepším pomocníkem vizualizace naměřených hodnot, kdy lze například v grafech pozorovat 

měnící se trend (obr. 13), včas zaznamenat a identifikovat vznikající problém a předejít poruše.  

Obr. 13) Trendy vibrací (A- stále dobrý stav stroje, B- skoková změna a náhlé zhoršení 

stavu, C- postupné zhoršování často v důsledku opotřebení, D- trend získaný při 

špatně prováděném měření) [25] 
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Off-line diagnostika prováděná v určitých časových intervalech nás dokáže upozornit 

na postupné změny způsobené například opotřebením, on-line diagnostika potom zaznamená 

také skoková vychýlení hodnot způsobená náhlými poruchami. Systém nás potom upozorní na 

stav stroje obvykle pomocí tzv. semaforu, kdy zelená barva znamená dobrý stav, žlutá 

upozorňuje na zhoršení sledovaného parametru, kdy bychom měli zpozornit, na daný stroj se 

více zaměřit a začít plánovat potřebnou opravu, a červená signalizuje kritický stav, kdy je další 

provozování stroje již velice rizikové. 

Důležitost by měla být přikládaná také evidenci již vzniklých poruch. Tu je dobré mít 

opět v elektronické podobě a především musí být kompletní. Ve fázi, kdy jsou stroje nové, se 

na nich poruchy objevují výjimečně a mají spíše náhodný charakter. Časem ovšem může začít 

docházet k tomu, že se nějaká součást začne výrazně opotřebovávat a bude způsobovat větší 

problémy. Zde je potom vhodné moci snadno dohledat, není-li mezi poruchami nějaká 

souvislost a to i v rámci skupiny strojů podobných nebo pracujících za podobných podmínek. 

Může nám to pomoci v proaktivním přístupu, kdy například zjistíme, že změna některé 

provozní kapaliny nebo provozních podmínek může výrazně prodloužit životnost stroje. 

Evidence poruch, konkrétně jejich četnost a finanční a časová náročnost na jejich 

odstranění, nám může sloužit také jako zdroj informací při rozhodování o potřebnosti provedení 

větších, generálních oprav. Užitečným nástrojem pro výběr těch správných strojů je například 

Paretova analýza. Při té je potřeba si zvolit a vyhodnotit oblasti, které jsou pro nás rozhodující. 

Obvykle se jedná právě o četnost a závažnost poruch na daném stroji, náročnost a finanční 

náklady na jejich odstranění, délku prostojů. Dalším faktorem může být také to, zda lze funkci 

daného stroje nahradit strojem jiným nebo ne a případně další kritéria závislá na konkrétních 

podmínkách provozu. Pro všechny stroje se tyto faktory vyhodnotí, přičemž každý může mít 

jinou váhu. Ve výsledku nám poté Paretova analýza vybere adepty na generální opravu. 

Skladové hospodářství je další oblastí, která významně ovlivňuje finance firmy. Příliš 

velké množství součástí držených skladem představuje velké náklady na jejich nákup, pronájem 

skladových prostor apod., nicméně pokud dojde k poruše stroje rozhodujícího pro výrobní 

proces a firma bude muset několik dní nebo týdnů čekat na dodání potřebného dílu, může to 

způsobit velké problémy, jak finanční, tak i ty spojené s nespokojeností zákazníka kvůli dlouhé 

prodlevě v dodávce. Je proto nutné zabývat se tím, které součásti a v jakém množství držet 

skladem a které nikoliv. K tomuto se obvykle používají metody založené na matematické 

statistice. Současně pokud se společnost rozhodne nakoupit nové strojní vybavení, je vhodné 

preferovat výrobce, od kterého již nějaká zařízení pořízena má, a to jednak z důvodu možné 

zaměnitelnosti náhradních dílů a současně také díky tomu, že zaměstnanci již mají zkušenosti 

s ovládáním, údržbou a servisem strojů tohoto druhu.  

Předpovědi potřeby náhradních dílů a materiálu vycházejí z historie spotřeby 

v minulých letech, ideální je alespoň období tří let, přičemž analyzujeme pouze položky 

spotřebované při reaktivní údržbě, plánované výdaje se zde nezahrnují. Odhadnout spotřebu 

běžných, hodně používaných dílů není příliš náročné, složitější jsou pak položky užívané 

ojediněle. K tomuto účelu slouží metoda Smart-Willemain založená na náhodném vzorkování 

z dřívější potřeby náhradních dílů, ve statistice hovoříme o tzv. bootstrappingu. Jak nám 

ukazuje graf na obr. 14, např. pro půlroční dodací lhůtu si náhodně vybereme ze sledovaného 

období právě 6 měsíců a spotřebu během nich. Celkové spotřeby určujeme pro velké množství 

takovýchto jednotlivých vzorků. Následně se sestaví histogram (obr. 15) a z něj můžeme 

odečíst optimální množství náhradních dílů vzhledem k požadované úrovni zásobení. [2] 
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Obr. 14) Bootstrapping – příklad pro půlroční dodací lhůtu [2] 

Obr. 15) Histogram četností spotřeb a určení optimální zásoby náhradního dílu [2] 

Je patrné, že oblastí pro rozvoj a zlepšování údržby a na ni navazujících činností je celá 

řada. Se zaváděním jednotlivých opatření nám mohou pomoci také filozofie jako TPM a RCM 

blíže popsané v teoretické části této práce. Pro správné fungování údržbářského procesu je 

potřebné jak technické vybavení, tak i kvalifikovaný personál, s čímž souvisí školení 

zaměstnanců a rozvíjení jejich správného přístupu k této problematice. Právě totálně 

produktivní údržba (TPM) se snaží do údržby zapojit zaměstnance pracující ve všech úrovních 

firmy.  Funkce údržbářů je jasná, nicméně obsluha stroje má za úkol zacházet s ním tak, aby 

byla jeho životnost co nejvyšší a své zkušenosti využít pro odhalení různých abnormalit. To 

vše je samozřejmě podmíněno tím, že vedení firmy podporuje zavádění těchto opatření ve snaze 

posouvat se dál, využívat efektivně možnosti, které současné technologie nabízejí, zvyšovat 

konkurenceschopnost společnosti a rozumí tomu, že vhodně investované finance do oblasti 

diagnostiky a údržby mohou firmě přinést mnohonásobně větší zisk
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5 ZÁVĚR 

Úvodní část této bakalářské práce teoreticky pojednává o údržbě a diagnostice strojních 

zařízení. Údržba je v současné době velmi se rozvíjejícím oborem, jehož prohlubování a 

praktické zavádění zjištěných poznatků dokáže zvýšit efektivitu celého procesu a při 

optimálním využití daných metod u jednotlivých strojů také výrazně snížit finanční náročnost 

jejich provozu. Dobrým pomocníkem při řízení systému údržby je právě technická diagnostika, 

která odhalí skutečný stav stroje a příčinu možných problémů, což údržbu posouvá do 

prediktivní a proaktivní oblasti. 

V teoretické části práce bylo popsáno více metod technické diagnostiky, které lze na 

obráběcí stroje aplikovat. Širokou oblast možných problémů, které se mohou při provozu stroje 

vyskytnout, dokáže odhalit vibrační diagnostika, jejíž praktická ukázka je taktéž součástí této 

bakalářské práce. Bylo provedeno měření na soustruhu při operaci broušení upnutého obrobku, 

přičemž se sledovalo, zdali dochází k přenosu vibrací z brusky na soustruh a naopak. Tato 

hypotéza byla skutečně potvrzena a názorně předvedena na grafickém zpracování naměřených 

dat formou kaskádových grafů. Zjištěné výsledky poukazují na to, že využití vibrodiagnostiky 

je skutečně široké. Lze jí odhalit jak zhoršující se stav stroje pomocí sledování trendů vibrací, 

detekovat poruchu konkrétní strojní součásti, vyskytnou-li se zvýšené vibrace na odpovídající 

frekvenci, nebo, jak ukázalo měření, odhalit, jak se vzájemně jednotlivá strojní zařízení 

ovlivňují. 

Další část práce se poté zaměřuje na návrh systému proaktivní údržby, který by bylo 

možné aplikovat ve společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Byly navrženy měřicí 

přístroje různých výrobců jak pro provádění zmíněné vibrační diagnostiky, tak také ukázka 

několika typů laserů pro ustavování strojních zařízení, termokamer nebo měřicích přístrojů pro 

elektrodiagnostiku. Snahou bylo dodat informace nejen o technických parametrech dané měřicí 

techniky, ale také o přibližných cenách. Vzhledem k tomu, že největší pozornost byla věnována 

právě měření vibrací, předkládá tato práce také souhrn určitých doporučení, ze kterých lze 

vycházet při zavádění této metody ve firmě. Jedná se především o návrh intervalů mezi 

jednotlivými měřeními, volby veličin, které je vhodné zjišťovat, a způsobů, jak získaná data 

vyhodnocovat. 

Poslední podkapitola praktické části práce se souhrnně věnuje dalším doporučením pro 

optimalizaci údržby a navazujících činností, jako jsou různé informační systémy, způsob řízení 

zásob náhradních dílů nebo zavádění filozofií TPM a RCM. 

Vzhledem k tomu, že problematika řešená v této bakalářské práci je velmi široká, 

existuje mnoho dalších způsobů, jak k ní přistupovat a dále ji rozvíjet. Mohlo by se jednat 

například o samotné použití rozdílné metody technické diagnostiky pro zhodnocení stavu stroje. 

Jako perspektivní varianta by se jevila například tribodiagnostika, elektrodiagnostika nebo 

sledování ohřevů jednotlivých částí strojů pomocí termokamery. Ideální variantou je poté 

multiparametrická diagnostika kombinující použití více metod současně. Všechna navrhovaná 

doporučení jsou ve svých počátcích jak časově, tak i finančně náročná, a je tedy vhodné k jejich 

zavádění přistupovat postupně podle určitého žebříčku priorit a s ohledem na kulturu dané 

firmy a její plány a vize.
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