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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca pojednáva o prediktívnej údržbe výrobných strojov v strojárenskej praxi. 

V prvej časti práce sa rieši problematika v teoretickej rovine, je tu popísaná údržba obecne 

a metódy technickej diagnostiky obrábacích zariadení. V praktickej časti sa zameriavam na 

aplikáciu jednej vybranej metódy, vibrodiagnostiky. Súčasťou práce je vibrodiagnostické 

vyhodnotenie frézovacieho centra, návrh systému prediktívnej údržby a ďalších doporučení pre 

firmu SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vyškov. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the predictive maintenance of machines in engineering practice. 

The first part of the thesis deals with problems theoretically, there is described generally 

maintenance and methods of technical diagnostics of machine tools. The practical part focused 

on the application of one selected method, vibrodiagnostics. Part of the work is the 

vibrodiagnosis evaluation of the milling center, the design of the predictive maintenance system 

and other recommendations for SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vyškov.  
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1 ÚVOD 

Údržba sa u človeka vyskytuje od nepamäti. Už naši predchodcovia sa naučili zhotovovať 

primitívne nástroje, ktoré bolo potrebné udržovať v stave schopnom plniť svoju požadovanú 

funkciu. Rokmi sa význam údržby prehlbuje, nakoľko priemysel napreduje veľmi rýchlo.  

Cieľom každej spoločnosti je dlhodobý a neustále zvyšujúci sa hospodársky rast. 

Zákazník je dôležitým aspektom, bez ktorého by bol ciel nedosiahnuteľný. A preto sa každá 

firma snaží poskytovať kvalitný produkt, a tak uspokojiť požiadavky zákazníka. Aby to firma 

naplnila potrebuje spoľahlivé zázemie, kvalifikovaných pracovníkov a výrobné stroje schopné 

neprestajne produkovať kvalitné výrobky. Za touto predstavou v skutočnosti stojí mnoho 

procesov, ktoré to držia pohromade a jedným z nich je aj funkčná údržba postavená aj na 

predikcii stavu stroja pomocou technickej diagnostiky. Technická diagnostika určuje stav stroja 

na základe prevedených meraní, podľa ktorých je schopná predpovedať poruchu, a tak sa 

vyhnúť prestojom.  

Táto bakalárska práca pojednáva v prvej časti obecne o údržbe, jej chronologickom 

vývoji a rozdelení v strojárenskom odvetí. Taktiež rozoberá metódy technickej diagnostiky so 

zameraním na obrábacie stroje. Do popredia kladie vibrodiagnostiku, nakoľko bola realizovaná 

prakticky. Tieto teoretické poznatky obsiahnuté v práci boli využité pri realizácii praktickej 

časti vo firme SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vyškov. Spoločnosť sa rozhodla zaviesť 

prediktívnu údržbu pre minimalizáciu strát z nežiadúcich odstávok stroja. Ich údržba je zatiaľ 

postavená na operátoroch strojov a ich znalostiach. Technicko-servisnú podporu strojov 

zaisťuje technik údržby a technologická podpora engineeringu. 

Cieľom tejto práce je navrhnúť prediktívnu údržbu, naznačiť jej metodiku a to v celom 

kontexte diagnostického systému (diagnostické prostriedky, osoby a pod.), až po vrchol údržby 

totálne produktívnu údržbu (TPM). V práci je tiež zmienka o najmodernejšom prítupe k údržbe, 

ktorý využíva online diagnostiku a najnovšie diagnostické prostriedky. 
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2 ÚDRŽBA 

Údržba je neodmysliteľnou súčasťou človeka od dávnych čias. Už v praveku si prví ľudia 

opravovali a vylepšovali svoje jednoduché nástroje. Rast spoločnosti znateľne ovplyvňoval 

údržbu. S vývojom strojných zariadení sa skomplikovala aj údržba, ktorá si vyžadovala 

špecializáciu. Najprv bola zameraná na rýchlu opravu po poruche, pre zefektívnenie 

produktivity a kvality sa zaviedla preventívna stratégia na zníženie poruchovosti. [1] 

Definícia údržby znie: ,,Údržba predstavuje proces riadenia všetkých technických a 

administratívnych činností počas životného cyklu objektu, zameraných na udržanie alebo 

obnovenie takého jeho stavu, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu, pri zohľadnení 

optimálnych nákladov a požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť a prostredie.“ [4] 

2.1 História 

V celej histórii človeka sa vyskytuje údržba. Dlhodobo boli opravy realizované užívateľmi 

alebo výrobcami. Priemyselná revolúcia spôsobila prevrat, ktorý znamenal začiatok 

špecializácie pracovníkov vykonávajúcich údržbu a následne vznik povolania údržbár. 

Zvyšovanie technickej zložitosti výrobných zariadení a rozvoj výrobných procesov spôsobil 

vznik útvarov poskytujúcich údržbu. S vyššou náročnosťou údržby bolo potrebné začať túto 

činnosť riadiť a organizovať. [1] [2] 

Tri generácie vývoja modernej údržby chronologicky popísal John Moubray.(Obr.1) [2] 

V prvej generácii sa jedná o čo najrýchlejšie odstránenie poruchového stavu bez 

plytvania nákladov. Táto generácia bola zameraná na údržbu po poruche tzv. reaktívnu údržbu. 

[2] 

Dôležitým míľnikom v druhej generácii bola priemyselná revolúcia, ktorá viedla 

k nárastu zložitejších strojných zariadení a snahe o zníženie poruchovosti. Začala sa tu 

zavádzať plánovaná preventívna údržba. V riadení údržby sa zaviedol systém plánovania 

a kontroly realizovaných činností. Očakáva sa zvýšenie pohotovosti , spoľahlivosti  a životnosti 

so znižovaním nákladov na údržbu. [2] 

V tretej generácii okrem vyššej kvality, životnosti, pohotovosti a spoľahlivosti, sa 

očakáva znižovanie nepriaznivého vplyvu na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť ľudí, a to 

zároveň so stálou optimalizáciou nákladov a s trvalým zvyšovaním efektivity. V tejto generácii 

sa zreteľne rozšíril výber typov a nástrojov údržby. Dochádza k zdokonaľovaniu výpočtovej 

techniky, ktorá sa stala dostupnejšou. Pri projektovaní a konštrukcii sa začalo dbať na 

bezpečnosť, spoľahlivosť, ochranu zdravia a životného prostredia. Zaviedla sa diagnostika ako 

jedna z hlavných činností. Toto všetko viedlo k zavedeniu prediktívnej údržby a údržby podľa 

stavu objektu. [2] 

V dnešnej dobe sa už bavíme o štvrtej generácii, ktorá je spájaná so štvrtou 

priemyselnou revolúciou Industry 4.0. Údržba začína byť chápaná ako jedna z prioritných 

aktivít ovplyvňujúca cenu výrobku. Zvyšuje sa úloha technickej diagnostiky a zameriava 

sa hlavne na proaktívnu údržbu, ktorej podstatou je zisťovanie príčin porúch. [3] 
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Obr. 1) Generácie údržby [5] 

2.2 Etapy systému údržby 

Jednotlivé etapy systému údržby je možné podrobnejšie charakterizovať nasledovne:[5] 

1. Systém údržby po poruche: je postavený na základe opravy po poruche

s odstránením vady. Nie je v ňom možné realizovať plánovitý a systémový

prístup. Forma inšpekcie je závislá na skúsenostiach obsluhy.

2. Systém plánovaných preventívnych opráv: systém údržby sa riadi podľa

časových plánov, ktoré sa odvíjajú od pravidelných preventívnych prehliadok

stroja. Dochádza k štandardným a preventívnym periodickým opravám.

3. Systém diferencovanej proporcionálnej starostlivosti: v tomto systéme sa

stanovuje stupeň zložitosti strojov, stupeň technickej úrovne, technický stav na

základe znakov opotrebenia a úroveň opraviteľnosti (náročnosť, rozsah

a možnosti údržby).

4. Systém diagnostickej údržby: jedná sa o kvalitatívne novú generáciu údržby

postavenú na technickom stave, ktorý je zobjektívnený použitím metód

technickej diagnostiky.

Produktívna údržba: riadenie údržby na základe nákladov a poruchovosti. Je tu

spätná väzba medzi prevádzkou a konštrukciou.

5. Systém prognostickej údržby: odvíja sa od skutočného stavu stroja. Využíva

metódy technickej diagnostiky a namerané technické parametre k prognóze

určenia zvyškovej životnosti. Umožňuje riadenie údržby v súlade

s požiadavkami výroby a predchádzanie haváriám. Systém údržby zaraďujeme

k eliminačnej údržbe.

6. Systém automatizovanej údržby: riadenie údržby s podporou výpočtovej

techniky. Jedná sa o riadenie údržby v reálnom čase.
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7. Proaktívna údržba:

 TPM – Komplexne produktívna údržba

(Total Productive Maintenance)

 RCM – Údržba orientovaná na spoľahlivosť

(Reliability Centred Maintenance)

2.3 Základné stratégie údržby 

Každá organizácia má svoj účel a zameranie, kvôli ktorému bola zriadená. Taktiež si určuje 

víziu, cieľ ku ktorému sa neustále snaží priblížiť. Na základe stanovenej stratégie sa organizácia 

snaží dosiahnuť predom stanovený cieľ a tým pádom naplniť svoje poslanie. Ciele údržby by 

nemali byť v nesúlade s celkovou víziou podniku. Stratégia údržby je jedna z metód 

manažmentu zameraná na dosiahnutie cieľov údržby. Je to súbor pravidiel, ktorý obsahuje 

jednotlivé kroky údržby a plánovanie ich realizácie. [1] [2] 

Z vyššie uvedeného vychádza aj rozdelenie údržby (Obr.2): 

Obr. 2) Rozdelenie údržby [5] 

2.3.1 Údržba po poruche 

Jedná sa o najstarší typ stratégie údržby. Ďalej sa rozdeľuje na údržbu okamžitú realizovanú 

hneď po vzniku poruchy, alebo na údržbu odloženú, ktorej realizácia nie je možná hneď 

v časovom okamihu po poruche. Údržba po poruche sa nazýva aj ako reaktívna údržba, ktorá 

reaguje na poruchu zariadenia, alebo na stratu jeho funkčnosti s cieľom znovu navrátiť objektu 

požadovanú funkciu. Prioritným cieľom je dosiahnutie bezporuchového stavu, za čo najkratší 

časový úsek a znovu obnovenie prevádzky s čo najnižšími stratami. Nevýhodami sú 

neplánované prevádzkové odstávky a s tým spojené straty, taktiež nadbytočné náklady na 

zaistenie a uskladnenie zásob náhradných dielov a náklady na prípadnú likvidáciu. Výhodou je 

využitie celej životnosti objektu, súčiastky. Proces odstránenia poruchy má niekoľko krokov, 

od poruchy objektu až po opätovné uvedenie objektu do prevádzky je čas odstávky objektu, 

ktorý nazývame poruchový prestoj. Dodržanie jednotlivých krokov znižuje trvanie 

poruchového prestoja (Obr. 3). [1] [2] 

Údržba

Preventívna

Podľa 
technického 

stavu

Proaktívna

Prediktívna
S predom 

stanovenými 
intervalmi

Po poruche

Okamžitá

Odložená
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Obr. 3) Proces odstránenia poruchy [1] 

2.3.2 Preventívna údržba s predom stanovenými intervalmi 

Preventívna údržba s predom stanovenými intervalmi je označovaná aj ako systematická 

údržba. Tento typ údržby sa realizuje v presne daných časových intervaloch, ktoré sú dopredu 

plánované. Dochádza k činnosti vyplývajúcej z minimálnej životnosti dielov bez ohľadu na 

skutočné opotrebenie. Určenie frekvencie preventívnych prác nie je jednoduché, častokrát to 

býva len odhad niekoho, kto dané zariadenie dobre pozná a vie, ako často dochádza k danej 

poruche. Mnohé činnosti v pevnom cykle údržby sú odporúčané dodávateľom, pri niektorých 

strojoch sú dopredu stanovené legislatívou. Táto stratégia preventívnej údržby sa vykonáva pri 

objektoch, kde sa neoplatí sledovať technický stav pomocou technickej diagnostiky, alebo kde 

nie je možné merať opotrebenie. Plánovanie práce tu zohráva dôležitú úlohu a dochádza 

k zníženiu nákladov oproti nákladom spojených s údržbou po poruche. Ako negatíva tohto typu 

je potrebné spomenúť skutočnosť, že dochádza k plytvaniu nákladov z dôvodu nepoznania 

skutočného technického stavu a mnohokrát to môže byť zbytočné. [1] [2]  

2.3.3 Preventívna údržba podľa technického stavu 

Preventívnu údržbu podľa stavu označujeme aj ako podmienenú alebo plánovanú údržbu. Jej 

podstata je založená na monitorovaní trendu parametrov, alebo charakteristík opotrebenia 

a následných činnostiach údržby. Sleduje sa technický stav podľa teploty, hluku, vibrácií 

a podobne. Rýchlo napredujúca moderná doba umožňuje podstatne lepšie sledovať fyzikálne 

vlastností zariadenia pomocou snímačov a senzorov. Taktiež vyhodnocovanie získaných 

údajov je neustále dokonalejšie a tým pádom umožňuje presnejšie určenie technického stavu. 

Tento typ údržby sa zameriava na skutočný stav objektu, zisteného technickou diagnostikou. 

Údržbárska činnosť sa vykonáva až po zistení zhoršeného stavu zariadenia. Na jednej strane 

dochádza k minimalizácii nákladov a poruchových stavov, ale na druhej strane sú vysoké 

náklady na zaobstaranie diagnostickej techniky a vyškolenie obsluhy. [1] [2] 

2.3.4 Prediktívna údržba 

Prediktívna údržba je zakladaná na predpovedaní technického stavu zariadenia. Správne 

vyhodnocuje získané poznatky a na ich základe predpokladá budúci vývoj technického stavu 

objektu. Na základe získaných informácií určuje postup, vďaka ktorému nedôjde 

k nepriaznivému stavu. Pri tomto type údržby je potrebný prepracovaný diagnostický systém 

zariadení s vyhodnocovaním technického stavu podľa času, to znamená sledovanie parametrov 

a charakteristík vychádzajúcich z časovej histórie predpokladá ich budúci vývoj. Výsledkom je 

trend určujúci priebeh technického stavu stroja. Jej úlohou je udržiavať a zvyšovať 

prevádzkovú životnosť strojného zariadenia. Výhodou metódy je eliminovanie porúch 
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a predĺženie prevádzkovej doby zariadenia. Negatívom sú vysoké náklady pri zaobstarávaní 

diagnostického zariadenia. [1] [2] 

2.3.5 Proaktívna údržba 

Proaktívna údržba je jedna z najmladších typov údržby. Vznikla spojením preventívnej 

a proaktívnej údržby. Na rozdiel od nich navyše hľadá príčiny porúch a zameriava sa na ich 

odstraňovanie. [1]  

2.4 Komplexná produktívna údržba 

Komplexná produktívna údržba má skratku TPM, ktorá vznikla z anglického názvu Total 

Productive Maintenence. TPM vznikla v Japonsku v druhej polovici 20. storočia, jej autorom 

je Seichi Nakajima. Je to moderný spôsob organizácie a riadenia údržby strojných zariadení. 

Cieľom je dosiahnutie maximálnej efektivity strojného zariadenia počas celého jeho životného 

cyklu. Týka sa všetkých oddelení a všetkých ich zamestnancov od vrcholového vedenia až po 

robotníkov v dielni. Sústreďuje sa na zainteresovanie všetkých pracovníkov do prác, ktoré 

minimalizujú poruchy, zmätky a tak ďalej. TPM vychádza z predpokladu, že práve operátor 

svoj stroj pozná najlepšie a má šancu, čo najskôr zachytiť abnormality a identifikovať prípadné 

zdroje budúcich porúch. [2] [22] 

Motto TPM je: „Chráň svoj stroj a staraj sa oň vlastnými rukami.“ Základom je aby 

obsluha porozumela stroji a dobre ho poznala. Operátori robia bežnú autonómnu údržbu ako 

čistenie, mazanie, kontrolu, doťahovanie uvoľnených častí atď. [2] 

2.4.1 Straty vo výrobe 

Výrobný systém sa skladá z výrobných a pomocných prostriedkov (stroje, nástroje apod.) 

a výrobných síl, ktoré vykonávajú výrobné činnosti na výrobných predmetoch (suroviny, 

materiál, súčiastky). [2] 

Vo výrobnom systéme vznikajú straty, ako pri prevádzke a spôsobe údržby daného 

stroja, tak i z dôvodu ľudských chýb. Práve TPM sa snaží o maximalizáciu efektívnosti 

strojných zariadení a zníženie strát. Medzi straty, ktoré znižujú výkonnosť zaraďujeme 

nedostatočné riadenie, straty nečinnosti, straty organizácie práce, straty z neautomatizácie.  

Straty, ktoré znižujú efektívnosť zariadení sú prestávky, plánované zastavenia, poruchy 

zariadení, výmeny nástrojov, straty rýchlosti, straty rozbehom, krátke zastavenia a beh 

naprázdno, straty opravou a pod. [2] 

Na strojných zariadeniach vznikajú stratové časy, nazývajúce sa prestoje.  Ich príčiny 

v rámci TPM rieši realizáciou 5S (súhrn princípov pre udržanie organizovaného, čistého 

a vysoko výkonného pracovného miesta), autonómnej údržby a dynamickej preventívnej 

údržby. Pre dosiahnutie cieľov TPM je potrebné vo výrobnom procese vykonávať prevenciu, 

ktorá výrazne zníži výskyt prestojov a porúch. Pre TPM je prevencia prvoradá. [2] 

Tab 1)  Príčiny prestojov strojných zariadení [2] 

OPOTREBENIE (25%) ČLOVEK(33%) ZNEČISTENIE (42%) 

Trenie Chybné chovanie Prach 

Opotrebenie Neznalosť Triesky 

Teplota Nedostatočný tréning Zalepenie 

Tlak Žiadna motivácia Kyslosť /Zásaditosť 

Lomy Bezmyšlienkovitosť Laky / Olej / Mazivo 
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2.4.2 Základné piliere TPM 

Základné piliere TPM sú hlavné prostriedky na docielenie maximálnej efektívnosti zariadení 

pomocou predchádzania porúch, ale taktiež aj redukciou chýb, prestojov. [1] 

Základom TPM je 5 pilierov (Obr.4): [1] [2] 

Obr. 4) Päť základných pilierov TPM [1] 

1. Hodnotenie celkovej efektívnosti strojných zariadení prostredníctvom

ukazovateľa celkovej efektívnosti zariadení (CEZ), je to funkcia strát.

  𝐶𝐸𝑍 = 𝐴 ∙ 𝐸 ∙ 𝑄 (1)
kde: 

A – súčiniteľ pohotovosti 

E – súčiniteľ výkonnosti 

Q – súčiniteľ kvality 

2. Autonómna údržba znamená, zapojenie operátora stroja do procesu údržby.

Skladá sa zo siedmych krokov a to počiatočného čistenia, odstraňovania zdroju

znečistenia, čistenia a mazania, kontrola stavu zariadenia, autonómnej kontroly,

kontroly poriadku a organizácie.

3. Vzdelávanie a tréning pracovníkov slúži na rozvoj ich zručností a údržby. Aby

boli schopní autonómnej údržby potrebujú prejsť istou kvalifikáciou, kde získajú

nové praktické skúsenosti a zručnosti. Sú školení o základoch TPM, nástrojoch

TPM, plánovanej údržbe, potrebná je aj znalosť výroby, či komunikácia v tíme,

ktorá sa buduje v rámci rôznych tréningov.

4. Plánovaná údržba znamená včasná oprava ešte pred poruchou. Zameriava sa na

opotrebenie súčiastok a ich životnosť, vďaka čomu sa predpokladá plánovaná

údržba. Dôležité sú aj informácie od operátora.
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5. Systém pre návrh preventívnej údržby a včasný manažment strojných zariadení

spája plánovanú údržbu s technickou diagnostikou. Snahou je maximálne

využitie súčiastok stroja a minimalizovanie nákladov.

2.4.3 Prínosy realizácie TPM 

TPM prináša do podniku efektívnu organizáciu, ktorá má za následok: [2] 

 znižovanie nákladov na opravy a údržbu,

 skracovanie výrobných časov,

 zlepšovanie procesov,

 zvyšovanie kapacity výrobných zariadení ,

 znižovanie porúch a prestojov,

 zvyšovanie motivácie zamestnancov.

Po zavedení TPM do podniku môžeme očakávať prvé zlepšenie v priebehu šiestich

mesiacov. Prvé tri mesiace sa zavádza poriadok (5S) a čistia sa strojné zariadenia. Nasledujúce 

tri mesiace sú zamerané na zníženie prerušení, tvorbu technickej dokumentácie a štandardov. 

Po šiestich mesiacoch by sa mali prerušenia znížiť o približne 30 až 50 %. [2] 

V priebehu jedného roka môžeme sledovať nasledujúce fakty: [2] 

 klesnutie poruchovosti o 20 až 35%,

 zlepšenie technického využitia o 3 až 5%,

 zvýšenie pohotovosti o 2 až 3%,

 zvýšenie CEZ minimálne o 6%,

 predĺženie strednej doby do poruchy,

 zníženie nákladov na údržbu a nákladov na údržbu,

 zlepšenie pomeru plánovanej údržby k údržbe po poruche.
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3 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Pôvod slova diagnostika pochádza z gréckeho slova dia-gnósis, čo v preklade znamená 

rozpoznanie. [5] 

Tak ako aj u ľudí neustále monitorujeme stav pomocou lekárskych kontrol, alebo 

rôznych meracích zariadení ako napríklad teplomer, tak sa to prenáša aj do priemyslu, kde na 

základe širokej palety meracích zariadení monitorujeme stav strojov. S neustále rastúcou 

zložitosťou a cenou strojov sa kladie dôraz na detekciu poškodenia, predpovedanie vývoja 

technického stavu, spoľahlivé určenie miesta poruchy a príčiny. A preto sa technická 

diagnostika stala neodmysliteľnou súčasťou systému údržby strojných zariadení.  

Technická diagnostika je definovaná ako samostatný vedný obor, zaoberajúci sa 

väčšinou bezdemontážnymi a nedeštruktívnymi metódami a prostriedkami stanovenia 

technického stavu objektu. [6] 

Cieľom technickej diagnostiky je objektívne poznanie technického stavu sledovaného 

objektu a zaistenie prevádzkyschopného stavu, tj. schopnosť objektu vykonávať požadované 

funkcie za stanovených podmienok. [15] 

Organizácie do značnej miery vychádzajú z noriem radu ČSN ISO 230 pod obecným 

názvom Zásady skúšok obrábacích strojov: 

 ČSN ISO 230-1 Zásady skúšok obrábacích strojov-časť 1: Geometrická presnosť strojov

pracujúcich bez zaťaženia alebo za kvazistických podmienok. [7]

 ČSN ISO 230-2 Zásady skúšok obrábacích strojov-časť 2: Stanovenie presnosti a

opakovateľnosti nastavenia polohy v číslicovo riadených osách. [8]

 ČSN ISO 230-3 Zásady skúšok obrábacích strojov-časť 3: Určenie tepelných vplyvov. [9]

 ČSN ISO 230-4 Zásady skúšok obrábacích strojov-časť 4: Skúšky kruhovej interpolácie u

číslicovo riadených obrábacích strojov. [10]

 ČSN ISO 230-5 Skúšobné predpisy pre obrábacie stroje-časť 5: Určenie emisie hluku.

[11]

 ČSN ISO 230-6 Zásady skúšok obrábacích strojov - časť 6: Skúšky kruhovej interpolácie

u číslicovo riadených obrábacích strojov [12]

 ČSN ISO 230-7 Zásady skúšok obrábacích strojov – časť 7: Geometrická presnosť os

rotácie. [13]

 ČSN ISO 230-10 Zásady skúšok obrábacích strojov-časť 10: Určenie meracích vlastností

snímacích systémov číslicovo riadených obrábacích strojov. [14]

3.1 História 

Už 2000 rokov pred naším letopočtom sa používal olivový olej na mazanie kolies. Leonardo 

Da Vinci v roku 1470 spísal prvé štúdie o trení a opotrebení v ložiskách. Isaac Newton 

spracoval v roku 1678 mnoho fyzikálnych výpočtov, týkajúcich sa aj technickej diagnostiky. 

Robert Hook sa zaoberal princípom valivých ložisiek v roku 1685. Coulomb v roku 1785 ako 

prvý zhotovil špeciálny tribometer. V 18. storočí vznikli prvé teplomery, také ako ich teraz 

poznáme. Počiatky termovízie spájame  s objavom infračerveného žiarenia v roku 1800 F.W. 

Herschelom, neskôr jeho syn navrhol metódu pre zobrazovanie predmetu pomocou tepelného 

žiarenia a vytvoril prvý infračervený obraz. V roku 1795 Jean Baptiste Joseph Fourier vytvoril 

teóriu nazývanú dnes Fourierovou transformáciou, ktorá je základom vibrodiagnostiky. Po roku 

1945 nastalo obdobie rýchleho rozvoja. S rýchlym rozvojom priemyslu sa rozvíjali 
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špecializované diagnostické metódy ako termodiagnostika, vibrodiagnostika, tribodiagnostika, 

hluková diagnostika a iné. [2] 

3.2 Diagnostické systémy 

Diagnostický systém je definovaný ako organizovaný súbor pozostávajúci z objektu 

diagnostiky, diagnostických prostriedkov, ich obsluhy a súborom pracovných postupov. Slúži 

k identifikovaniu technického stavu strojného zariadenia pomocou zvolenej technickej metódy. 

[6] 

Systém testovej diagnostiky inak nazývaný aj off-line diagnostika. Už zo samotného 

názvu nám vychádza, že sa jedná o diagnostiku stroja vtedy, keď sa nevyužíva. Stroj sa 

najčastejšie testuje v daných intervaloch a následne sa vyhodnocuje jeho stav. [6] 

Systém funkčnej diagnostiky inak nazývaný aj on-line diagnostika. Stav stroja sa 

monitoruje za plného chodu. Pomocou on–line diagnostiky sme schopní sledovať stav stroja 

nepretržite. [6] 

3.3 Termodiagnostika 

Termodiagnostika je jednou z rýchlych a efektívnych metód pre zistenie okamžitého stavu 

strojného zariadenia za plnej prevádzky bez akýchkoľvek obmedzení. Oproti štandardným 

diagnostickým metódam má výhodu v tom, že sa najčastejšie jedná o bezkontaktné meranie 

povrchovej teploty sledovaného objektu. Má širokú škálu využitia, ako napríklad inšpekcie 

elektrického vedenia, kontaktov, izolačného materiálu, komínov, kontroly tesnosti potrubí, 

ventilov a mnoho ďalších. 

Termodiagnostika využíva poznatky z termografie, tj. znázornenie a určenie povrchovej 

teploty pomocou nameranej hustoty infračerveného žiarenia z povrchu. Termografia vychádza 

z faktu, že objekty s vyššou teplotou, ako je absolútna nula (0K = -273,15°C) sú zdrojom 

infračerveného žiarenia, ktoré je ľudským okom neviditeľné. Termokamera umožňuje 

vizualizáciu tohto žiarenia. Vzniká digitálny obraz, vypovedajúci o povrchovom rozložení 

teplôt snímaného objektu, tzv. termogram. Termogram zobrazuje obraz teplotného poľa, kde sú 

teplotám priradené rôzne farby o rôznej intenzite.  [16] 

3.4 Tribodiagnostika 

Jedná sa o jednu z bezdemontážnych metód technickej diagnostiky, využíva mazivo ako 

médium pre získanie informácií o dejoch a zmenách v technických systémoch, v ktorých sa 

mazivá nachádzajú. Zisťuje, vyhodnocuje a oznamuje výskyt neznámych látok v mazive a jeho 

chemické a fyzikálne zmeny z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska. Táto metóda 

technickej diagnostiky včasne upozorňuje na príznaky vznikajúcej poruchy, ale umožňuje aj 

lokalizáciu miesta vzniku mechanickej poruchy.   [16] 

Tribodiagnostika vyhodnocuje stav maziva a sleduje procesy trenia dvojíc strojných 

súčastí pri ich vzájomnom pohybe za účelom zaistenia ich technického stavu 

a prevádzkyschopnosti. [5]  

Tribodiagnostika plní dve hlavné úlohy: [17] 

 sledovanie stavu opotrebenia strojného zariadenia,

 sledovanie degradácie samotného maziva.
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3.4.1 Tribologický proces 

Tribologický proces je charakterizovaný interakciou maziva, trecích telies a okolia. 

Jednotlivé väzby sú zobrazené na nasledujúcom obrázku (Obr.5). 

Obr. 5) Popis tribologického procesu [17] 

3.4.2 Kontaktný proces 

Pri kontaktných procesoch dochádza k dotyku medzi aktívnymi členmi tribologického 

systému. V mieste dotyku sa menia mechanické energie, tým pádom dochádza k vzniku strát, 

ktoré spôsobujú rôzne deformácie dotýkajúcich sa telies, vznik tangencionálneho napätia, 

lokálne sklzy a pod. [17] 

3.4.3 Trenie 

Základ slova tribodiagnostika tvorí grécke slovo tribos v preklade trenie, ktoré 

v tribologickom procese zohráva významnú úlohu. Definícia uvádza „Trenie je odpor proti 

relatívnemu pohybu vznikajúci medzi dvoma k sebe pritlačovanými telesami v oblasti dotyku 

ich povrchov v tangenciálnom smere.“ Táto definícia vystihuje podstatu vonkajšieho trenia, 

ktoré je charakterizované stykom dvoch trecích plôch, ale zabúda na vnútorné trenie, ktoré 

prebieha v materiálových vrstvách toho istého trecieho telesa. Takže je možné ho 

charakterizovať aj ako stratu mechanickej energie počas relatívneho pohybu a to navzájom sa 

dotýkajúcich materiálových oblastí. [17] 

3.4.4 Opotrebenie 

Opotrebenie je dôsledkom tribologického procesu. Je to nežiadúci jav, ktorý spôsobuje 

úbytok materiálu z povrchu pevných telies pri ich vzájomnom kontakte a relatívnom pohybe, 

alebo pri pohybe maziva. Medzi základné prejavy opotrebenia patrí zmena tvaru a veľkosti 

povrchu a materiálové zmeny povrchu strojných súčastí. [15] 

3.4.5 Mazanie 

Hlavnou úlohou maziva je zabránenie bezprostredného styku dvoch povrchov pri ich 

vzájomnom pohybe, taktiež zmenšenie trenia medzi nimi a zníženie opotrebenia. Medzi 

základné funkcie mazív patrí zabezpečenie odvodu tepla, zaistenie odvodu nečistôt, ochrana 

trecích plôch pred koróziou a tiež aj ako tesnenie strojných častí atď. Od mazív sa očakáva 
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odolnosť voči vonkajším vplyvom ako mechanické, teplotné a chemické namáhanie, odolnosť 

voči kyslíku, vlhkosti, účinkom žiarenia a pod. [15] 

3.5 Vibrodiagnostika 

S vibráciami sa stretávame dennodenne , jedná sa o mechanické kmitanie šíriace sa objektom, 

ktoré nesie bohatý informačný obsah. V priemysle sú vibrácie charakteristickou veličinou 

strojných zariadení, ktorá odráža ich vzájomné väzby, vnútorný stav a interakciu s okolím. [16] 

Vibráciami sa zaoberá diagnostická metóda vibrodiagnostika, pomocou ktorej vieme 

určiť prevádzkový a technický stav objektu. Táto metóda je schopná identifikovať poruchu 

strojného zariadenia, určiť jej pôvod a v predstihu upozorniť na blížiace sa problémy. 

Vibrodiagnostika dokáže optimalizovať postupy riadenia údržby s cieľom zvýšiť bezpečnosť, 

spoľahlivosť a životnosť strojných zariadení a tým pádom aj minimalizovať náklady na údržbu, 

opravy a s tým spojené náklady na prestoje. [2] 

3.5.1 Budiaca sila a vibračná odozva 

Medzi základné problémy technickej diagnostiky patrí fakt, že analyzujeme až odozvu na 

pôsobiace príčiny, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie spôsobu opravy. Odozvou v prípade 

vibrodiagnostiky sú vibrácie, ich charakter je závislý na druhu pôsobiacej sily. [18] 

Typy budiacej sily sú: [18] 

 periodická budiaca sila,

 impulzná budiaca sila,

 budiaca sila náhodného priebehu.

Periodická budiaca sila 

Harmonická sila je najjednoduchším prípadom periodickej sily. V technickej praxi sa s čisto 

harmonickou silou stretávame len ojedinele. Väčšinu síl vyskytujúcich sa v oblasti rotačných 

strojov môžeme vyjadriť ako súčet harmonických síl. Na základe tohto je možné popísať 

vlastnosti periodickej sily a jej vplyv na vibračnú odozvu pomocou odozvy a harmonickej sily. 

Ak na pružne uložené pôsobí harmonická sila 𝑓(𝑡) je pohyb telesa po ustálení tiež harmonický 

s rovnakou kruhovou frekvenciou 𝜔, ale s odlišnou amplitúdou. Takéto kmitanie sa nazýva 

vynútené kmitanie 𝑥(𝑡). Tento typ kmitania vzniká napríklad pri nevyváženosti rotoru (Obr.6). 

[18] 

Obr. 6) Vynútené kmitanie [18] 
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𝑓(𝑡) = 𝐹 ∙ sin(𝜔𝑡 + 𝜑𝐹) (2)
kde:  

F   - amplitúda budiacej sily [𝑁] 

𝜔  - kruhová frekvencia budiacej sily [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

t    - čas [𝑠] 

𝜑𝐹 - počiatočný fázový posuv budiacej sily  

Impulzná budiaca sila 

Pôsobenie impulznej sily na teleso spôsobí vychýlenie telesa z rovnovážnej polohy a voľné 

kmitanie na jednej, alebo viacerých vlastných frekvenciách (Obr.7). V technickej praxi 

využívame zámerné rázové budenie pri modálnej skúške. Neznáme rázové budenie sa nachádza 

pri poruchách vo valivých ložiskách. [18] 

Obr. 7) Kmitanie vyvolané impulznou budiacou silou [18] 

Budiaca sila náhodného priebehu 

Ak na teleso pôsobí sila náhodného priebehu, odozva je tiež náhodná (Obr. 5). Rovnako ako 

aj u impulzného budenia môžu byť vyvolané vlastné frekvencie. V praxi sa s náhodným 

budením stretávame vždy, väčšinou len ako šum, ale niekedy má náhodné budenie aj vyšší 

význam napr. pri výskyte turbulentného prúdenia. [18] 

Obr. 8) Kmitanie vyvolané silou náhodného priebehu [18] 
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3.5.2 Základné veličiny popisujúce kmitavý pohyb 

Vibrácie sú prejavom mechanického kmitania stroja. Toto kmitanie je charakterizované 

zmenou polohy strojných častí, alebo samotného stroja, pričom kmitá periodicky s konečnou 

výchylkou okolo rovnovážnej polohy.[2] 

Najjednoduchším periodickým typom kmitania je harmonické kmitanie. Hmota 

o hmotnosti 𝑚 uložená na pružine o tuhosti 𝑘 po vychýlení zo svojej rovnovážnej polohy

vykonáva harmonický kmitavý pohyb. Po zanedbaní tlmenia kmitá hmota vlastnou

frekvenciou. Časový diagram tohto pohybu je sínusoida (Obr.9). [18]

Ω = √
𝑘

𝑚
(3)

𝑥(𝑡) = 𝑥𝑎 ∙ sin(Ω ∙ 𝑡 − 𝜑) (4)
kde: 

𝑥𝑎 - amplitúda harmonického kmitania [𝑚] 

Ω  - vlastná kruhová frekvencia [𝑟𝑎𝑑/𝑠]  

𝜑  - počiatočný fázový uhol 

V technickej praxi sa namiesto kruhovej frekvencii vyjadrenej v radiánoch za sekundu 

častejšie využíva frekvencia v hertzoch, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu  

v danom časovom úseku. [18] 

𝑓 =
𝜔

2𝜋
(5)

kde: 

𝜔 - uhlová frekvencia [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

Prevrátenou hodnotou frekvencie je perióda vyjadrená v sekundách. [18] 

𝑇 =
1

𝑓
(6)

Harmonický signál môžeme popísať aj nasledujúcimi charakteristikami: [18] 

𝑥𝑒𝑓 = 𝑥𝑅𝑀𝑆 = 0,707 ∙ 𝑥𝑎 =√
1

𝑇
∙ ∫ 𝑥2𝑑𝑡

𝑇

0
(7)

𝑥𝑠𝑡𝑟 = 0,637 ∙ 𝑥𝑎 =
1

𝑇
∙ ∫ |𝑥|𝑑𝑡

𝑇

0
  (8)

𝑥š𝑝−š𝑝 = 2 ∙ 𝑥𝑎   (9)

kde: 

𝑥𝑒𝑓 – efektívna hodnota 

𝑥𝑠𝑡𝑟 – stredná hodnota  

𝑥š𝑝−š𝑝 – rozkmit o veľkosti špička-špička 
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Obr. 9) Veličiny popisujúce harmonický pohyb [18] 

V praxi však skutočné kmity stroja majú omnoho zložitejší priebeh. Je to spôsobené skladaním 

kmitov rôznych častí stroja, ktoré kmitajú s rôznymi frekvenciami a amplitúdami. [2] 

3.5.3 Sledované parametre 

Vibrodiagnostika podľa rôznych metód meria a následne vyhodnocuje tri základné veličiny: [5] 

 Rýchlosť vibrácií [𝑚𝑚/𝑠]

𝑥(𝑡) = 𝑋 ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡) (10)
 Zrýchlenie vibrácií [𝑚/𝑠2]

𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑋 ∙ 𝜔 ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡) (11)

 Výchylka vibrácií [𝜇𝑚]

𝑎(𝑡) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −𝑋 ∙ 𝜔2 ∙ sin(𝜔 ∙ 𝑡) (12)

Na Obr. 10 je znázornený fázový vzťah medzi jednotlivými veličinami. Je potrebné si 

uvedomiť, že výchylka a zrýchlenie sú vzájomne v proti fázy a rýchlosť je oproti ním posunutá 

o 90°. [5]

Obr. 10) Fázové porovnanie rýchlosti, zrýchlenia a výchylky [5] 
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Relatívne vibrácie 

Meranie relatívnych vibrácií sa využíva u strojov s klznými ložiskami. Tento spôsob merania 

sleduje relatívny pohyb rotoru (čapu) voči ložiskám, alebo inej časti stroja. Snímače relatívnych 

vibrácií sa umiestňujú vo dvojiciach tak, že zvierajú uhol 90°. Toto umiestnenie umožňuje 

sledovať časový priebeh vibrácií, polohu rotoru, trajektóriu pohybu stredu rotoru v rovine 

tvorenej snímačmi. [2] 

Absolútne vibrácie 

Absolútne vibrácie chápeme ako vibrácie stroja alebo jeho časti vzhľadom k pevnej základni. 

Meranie realizujeme pomocou snímačov polohy, rýchlosti alebo zrýchlenia. [2] 

Celkové vibrácie 

Meranie celkových vibrácii je vhodné pre stroje s valivými ložiskami. Celkové vibrácie stroja 

vyjadrujú celkovú energiu kmitavého pohybu stroja. Namerané hodnoty sa porovnávajú buď 

s normou ČSN ISO 10816, alebo s nameranými hodnotami toho istého stroja v bezporuchovom 

stave. Meranie je realizované vo frekvenčnej oblasti 10 Hz – 1kHz v troch vzájomne kolmých 

smeroch. [2] 

3.5.4 Snímače vibrácií 

Pomocou meranej veličiny snímače vibrácií rozdeľujeme na: [5] 

 Snímače výchylky: meranie výchylky má úzky profil využitia, často sa využíva

pre monitorovanie technického stavu turbín, za pomoci bezdotykových sond.

Výstup u bezdotykovej sondy je priamoúmerný relatívnej výchylke vibrácií

medzi rotujúcimi a nerotujúcimi časťami stroja.

 Snímače rýchlosti: sú seizmické zariadenia, ktoré generujú napäťový signál

z cievky, v ktorom sa pomocou pohybujúceho magnetu indukuje elektrický prúd

a napätie. Obecne je senzor rýchlosti umiestňovaní na stacionárnu konštrukciu

stroja. Meranie rýchlosti sa používa pri identifikácií porúch prejavujúcich sa

v nízkych a stredných frekvenciách, vo frekvenčnom pásme 10-10 000Hz, ako

sú nevyváženosť, uvoľnenie, nesúososť a pod.

 Snímače zrýchlenia (akcelerometry): patria medzi najbežnejšie snímače vibrácií.

Akcelerometer je seizmické zariadenie, ktoré vyhodnocuje absolútne vibrácie.

Podľa pôsobiacej sily delíme senzory na tlakové, šmykové a ohybové. Obecne

je senzor umiestňovaní na stacionárnu konštrukciu stroja. Meranie zrýchlenia sa

používa pre včasnú identifikáciu porúch prejavujúcu sa vo vysokých

frekvenciách, kde sa prejavujú počiatočné problémy porúch ložísk, prevodov,

mazania a pod.
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3.5.5 Analýza a spracovanie nameraných dát 

Nameraný signál je potrebné vyhodnotiť. V súčasnej dobe, väčšina analyzátorov nameraný 

signál digitalizuje. Digitalizované dáta je možné ľahko analyzovať. Na spracovanie 

nameraných vibrácii sa používajú hlavne dva druhy analýz: [18] 

 Časová analýza vyhodnocuje časovú vlnu, poskytuje nám jednoduchý a rýchly

prehľad o celkovej veľkosti vibrácií. Vďaka časovej analýze môžeme pozorovať

vývoj trendu celkových vibrácií na základe: maximálnej hodnoty amplitúdy,

rozkmitu signálu, efektívnej hodnoty, priemernej hodnoty a i. Časovú vlnu je

možné hodnotiť pomocou porovnania hodnôt s normou.

 Frekvenčná analýza je realizovaná pomocou Fourierovej transformácie, ktorá

prevádza signál z časovej do frekvenčnej oblasti. Časové vlny znázorňujú

vibrácie rôznych častí stroja, väčšinou s rôznymi frekvenciami. Frekvenčná

analýza je nástroj, ktorý nám je schopný ukázať jednotlivé príspevky.

Rýchla Fourierova transformácia (FFT) 

V súčasnej dobe sa najčastejšie používa analytická metóda rýchla Fourierova transformácia 

(FFT - Fast Fourier Transformation). Jej princíp spočíva v schopnosti vyhľadať v signály 

periodické deje, ktoré podľa príslušnej frekvencie zobrazí vo frekvenčnom spektre. Frekvenčné 

spektrum je rozklad časového signálu na množstvo sínusových signálov s príslušnou 

počiatočnou fázou a amplitúdou. Znázornenie princípu frekvenčnej analýzy je zobrazené na 

Obr. 8. [18] 

Obr. 11) Princíp frekvenčnej analýzy [18] 
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4 PRAKTICKÁ ČASŤ 

Moju bakalársku prácu som realizovala vo firme SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vyškov, 

kde bolo realizované meranie vybraného stroja a ďalej plnené ciele zadania bakalárskej práce. 

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

Spoločnosť SMC Corporation bola založená v roku 1959 v Japonsku, kde sa spočiatku zamerali 

na výrobu filtrov a filtračných vložiek. Neskôr sa zamerali na výrobu pneumatických prvkov 

a valcov. Výrobné závody a obchodné pobočky majú rozmiestnené po celom svete a ich 

štandardné portfólio zahrňuje tisíce prvkov s mnohými variantami, taktiež vyhovejú 

zákazníkom so špecifickými požiadavkami s riešením na mieru. A preto sa spoločnosť radí 

medzi globálnych lídrov na trhu v oblasti priemyslovej automatizácie s pneumatickými 

a elektrickými systémami. [19] 
Výrobný závod pre sériovú výrobu vo Vyškove bol vybudovaný v roku 2011 s cieľom 

špecializovať svoju produkciu na výrobu štandardných prvkov ako sú pneumatické valce, 

elektrické pohony a ventilové bloky. [19] 

Obr. 12) Výrobný závod vo Vyškove [19] 

4.2 Aktuálny stav údržby v SMC Vyškov 

Vo výrobnom závode SMC Vyškov majú v súčasnej dobe zavedenú preventívnu údržbu a 

údržbu po poruche. Preventívnu údržbu zaznamenávajú v inšpekčnom liste, nachádzajúcom sa 

na každom jednom strojnom zariadení vo firme. Inšpekčný list vychádza z manuálov strojných 

zariadení a je priebežne aktualizovaný o potrebné úkony, ktoré musia byť vykonané pre 

rýchlejšiu identifikáciu poruchy. Preventívne kontroly majú predom stanovené časové intervaly 

a k nim sú priradené rôzne činnosti zamerané na zistenie aktuálneho stavu stroja. 

Firma si zakladá na autonómnej údržbe, ktorá spočíva na preventívnej kontrole obsluhy 

strojného zariadenia podľa ich sluchu, zraku a jednoduchých manuálnych úkonoch. Kontrola 

sa vykonáva na začiatku zmeny, niektoré chody stroja sú sledované aj počas jeho prevádzky. 

V prípade negatívneho hodnotenia v inšpekčnom liste je operátor poverený volať svojmu 

nadriadenému. 

Prevenčná údržba opakujúca sa pravidelne jeden až dvakrát za rok je vykonávaná 

pracovníkom údržby, ktorý sa stará o preventívnu údržbu a údržbu po poruche, na ktorú má 

vhodnú kvalifikáciu. Záznamy porúch sú archivované zatiaľ len v písomnej podobe. Zložitejšia 
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údržba po poruche, na ktorú údržbár nie je kvalifikovaný je zaistená externou firmou, záznamy 

týchto porúch sú aj v elektrickej podobe. 

Tab 2)  Preventívna údržba vykonávaná operátorom 

Kontrola 1x denne 

Stav stroja pred spustením 

Bezpečnostné prvky (dvere, tlačidlo 
STOP) 

Abnormálny zvuk po spustení a 
behom prevádzky 

Množstvo lubrikačného oleja VG68 

Množstvo chladiacej kvapaliny 

Kontrola 1x týždenne (pondelok) 

Pracovný priestor 

Holé časti stroja 

Koncentrácia procesnej kvapaliny 

Kontrola 1x mesačne  
(pondelok - 1.týždeň) 

Pneumatický systém - Filter 

Tab 3)  Preventívna údržba vykonávaná údržbárom 

Kontrola 2x do roka 

Pracovná lampa 

Premazávanie bubna nástrojov 

Výmena chladiacej kvapaliny 

Kontrola 1x do roka 

Výmena batérií zálohovacej pamäti 

Vo firme chýba prediktívna údržba na určovanie technického stavu strojných zariadení 

a predpovedanie blížiacich sa porúch jednotlivých komponentov stroja. Firma zavádza jednu z 

metód technickej diagnostiky - vibrodiagnostiku, zakúpili prevodník vibrácií typ C8.5-USB-Q.  

4.2.1 TPM vo firme 

Vyškovský závod metódu TPM nemá plošne zavedenú, avšak systém údržby je postavený na 

určitých prvkoch tejto metódy.  

Na Obr.13 sú tmavo zelenou farbou zvýraznené piliere, ktoré firma v súčasnej dome 

úspešne realizuje: 

 reaktívna údržba,

 autonómna údržba,

 preventívna údržba,

 vzdelávanie a tréning zamestnancov.

Posledný pilier zobrazená na Obr.13 svetlozelenou farbou Sledovanie efektívnosti 

zariadení je v ranných počiatkoch a ešte nie je plne zavedený. 
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Obr. 13) Súčasná realizácia pilierov TPM vo firme 

4.3 Návrh systému prediktívnej údržby 

Návrh systému prediktívnej údržby vychádza z kapitoly 2.2 Etapy systému údržby 

s ohľadom na TPM pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti strojných zariadení pomocou 

predchádzania porúch, ale taktiež aj redukciu chýb a prestojov. Súčasný systém údržby 

navrhujem doplniť o systém diagnostickej údržby, ktorý bude postavený na technickom stave 

strojného zariadenia a o systém prognostickej údržby odvíjajúceho sa od skutočného stavu 

stroja.  V súlade s návrhmi je možne využiť viacero metód technickej diagnostiky. Vo firme by 

počet prestojov znížila jedna z nasledujúcich metód a to termodiagnostika, tribodiagnostika, 

elektrodiagnostika či  vibrodiagnostika na ktorú som sa v mojej práci zamerala. Pre zavedenie 

týchto činností je vo firme potrebný kvalifikovaný diagnostik.  

4.4 Návrh metodiky merania. 

Návrh metodiky merania vychádza z užívaných postupov. Označenie zariadenia na meranie 

a jeho vlastnosti sú v nasledujúcej kapitole 4.5 Analýza vibrácií. Meranie som realizovala vo 

firme za pomoci profesionálneho diagnostika. Vyhodnotenie bolo prevedené v softwari 

poskytnutom firmou, v ktorom bolo zariadenie na meranie zakúpené. 

4.5 Analýza vibrácií 

Na posúdenie stavu obrábacieho stroja som si vybrala vibrodiagnostickú metódou. Meranie 

bolo realizované na frézovacom centre Brother.  

Vo firme SMC som realizovala niekoľko meraní pomocou dvojkanálového prevodníka 

vibrácií typ C8.5-USB-Q (Obr.14), zakúpeného firmou od spoločnosti Aura a.s. Prevodník slúži 

ku meraniu okamžitej hodnoty zrýchlenia. Pomocou programu SigView, je možné spraviť 
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nasnímaný záznam časových priebehov aj analýzu signálu vibrácií. Senzory vibrácií sú 

akcelerometry pripojené pomocou kalibrovaných káblikov do konektoru. Po celú dobu 

merania je prevodník pripojený k počítači pomocou USB. Program SigView umožňuje

zobrazenie okamžitej hodnoty FFT pri meraní. 

Obr. 14) Prevodník vibrácií [20] 

V dôsledku potvrdenia správnosti výsledkov meraných na prevodníku som realizovala 

meranie na profesionálnom analyzátory vibrácií. Analýza výsledkov ukázala, že prevodník 

nemá totožné výsledné hodnoty s profesionálnym zariadením. A z tohto dôvodu v mojej práci 

hodnoty získané z prevodníku vibrácií neuvádzam. 

Stroj som monitorovala štvorkanálovým analyzátorom vibrácií A4400 VA4 Pro od 

spoločnosti Adash, ktorý umožňuje meranie, uloženie a následnú analýzu nameraného signálu 

(Obr.15). Použité senzory boli akcelerometry so senzitivitou 100mV/g. Využité boli dva 

kanály. Meranie som zamerala na snímanie ložísk uložených v nástrojovej hlave vretena.

Signál bol snímaný pri postupnom zvyšovaní otáčok. Následne bol nameraný signál 

vyhodnotený v softwari pre vyhodnocovanie vibrácií DDS 2018 od firmy Adash. Tento 

softwarový systém slúži ako nástroj pre zber , archiváciu a vyhodnocovanie dát. Umožňuje 

off-line i on-line diagnostiku.  

Obr. 15) Analyzátor vibrácií Adash A4400 VA4 Pro [21] 
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Z Obr.18-Obr. 1 Multigraf rýchlostí (10-1000) môžeme vidieť rozdiel vibrácií medzi 

vrchným (ch1) a spodným (ch2) snímačom. Na ch2 senzore som namerala vyššie vibrácie 

v porovnaní s ch1 senzorom. Do 4000 RPM sa vibrácie na senzoroch pomerne zhodujú, čo 

znamená že vreteno kmitá celé. Nad 4000 RPM dochádza k zmene a spodný snímač 

zaznamenáva väčší nepomer vibrácií voči vrchnému snímaču. To znamená že spodná časť 

vretena kmitá pomerne viac ako vrchná. Pre predstavu som zhotovila obrázky kde je kmitanie 

vretena znázornené na Obr.18-Obr.2,Obr.3. 

Obr. 16) Prvé umiestnenie senzorov na hlave vretena 

Z Obr. 17 môžeme vyčítať, že otáčky boli zvyšované v čase a amplitúda sa postupne 

zdvíha. Na otáčkovej frekvencii sa amplitúda nekontrolovateľne zvýšila, čo môže mať za 

následok veľa príčin. Jednou z príčin môže byť rezonancia vretena, či nevôľa. Z jedného 

merania však nie je možné určiť presný záver, a tak príčina je určená len odhadom. 

Obr. 17) Spektrum rýchlosti snímaču ch1 
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Obr. 1 Multigraf rýchlostí (10-1000)

Obr.2 Znázornenie vibrácií do 4000 RPM  Obr.3 Znázornenie vibrácií nad 4000 RPM 

Obr. 18) Zobrazenie vibrácií 
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Po umiestnení senzorov pod uhlom 90° na spodnej časti vretena sme realizovali 

meranie opätovne (Obr.19). Medzi 4000 RPM až CCA 7000 RPM je tu stále badateľný 

nepomer (Obr.20). Toto umiestnenie nám umožnilo zobrazenie smeru kmitu, ktoré je možné 

vidieť na Obr.21, osa kmitu je otočená. Vreteno nekmitá zľava doprava, ale mierne sa 

vychyľuje.   

Obr. 19) Druhé umiestnenie senzorov na hlave vretena 

Obr. 20) Multigraf rýchlostí (10-1000 Hz) 
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Obr. 21) Znázornenie dráhy kmitov 

4.6 Posúdenie dosiahnutých výsledkov (Doporučenie) 

Firmou zakúpený prevodník vibrácií zobrazuje nepresné hodnoty, ale je s ním možné 

periodicky v istých časových intervaloch realizovať na strojnom zariadení merania a sledovať 

výchylky v trende, ktoré by nás upozornili na abnormality. Následne by sa abnormalite 

venovala pozornosť a v predstihu by bola naplánovaná výmena súčiastky prípadne oprava 

stroja.  

4.6.1 Zariadenie na meranie vibrácií 

Pre spoľahlivé snímanie signálu a vyhodnotenie presných hodnôt by som odporučila kúpu 

profesionálneho štvorkanálového analyzátora  A4400 VA4 Pro II od firmy Adash. Zariadenie 

je vybavené expertným systémom pre automatickú detekciu porúch stroja. Zaisťuje jednoduché 

zistenie skutočného stavu stroja a automatickú detekciu typu poruchy. Obsahuje normu ISO 

10816-3 a databázu ložisiek pre jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie vyhodnocovanie. 

Obsahuje základné moduly analyzátoru, datakolektoru a  rekordéru signálu. Prístroj taktiež 

umožňuje prevádzkové vyvažovanie strojov, meranie rozbehov a dobehov, detekciu stavu 

mazania a stavu ložiska. Okrem toho je prístroj vybavený funkciami rekordér, ultrazvuk, 

oktávová analýza, modul rázových testov a modul prevádzkových tvarov kmitu. V prevádzke 

na jedno nabitie vydrží po dobu ôsmych hodín. Jeho maximálny frekvenčný rozsah je 90 kHz. 

Celková doba nahrávania je 20 hodín signálu vibrácií. Ku zariadeniu je prístupný bezplatný 

software Digital Diagnostic System (DDS) v ktorom sa nasnímaný signál analyzuje. 

K dispozícií je aj software Virtual Unit, jedná so o rovnaký software ako je v analyzátory. 

Analyzátor v súčasnej dobe stojí okolo 170 000 Kč.
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Obr. 22) Virtual Unit VA4 Pro 

Ako ďalšiu alternatívu navrhujem analyzátor z radou spoločnosti SKF, ako napríklad

Analyzátor SKF Microlog řady AX - CMXA 80 (Obr.23). Umožňuje štvorkanálové možnosti 

merania vibrácií a  zobrazenie signálu v reálnom čase vďaka farebnému displeju, a taktiež 

umožňuje robiť digitálny záznam. Toto zariadenie dokáže plniť úlohy ako skúška rázom, 

modálnu analýzu, vyvažovanie v niekoľkých rovinách, nábeh a dobeh. Na vyhodnocovanie dát 

sa používa software SFK @ptitude Analyst.  Cena prístroja v súčasnej dobe je okolo 250 000 

Kč. 

Obr. 23) Analyzátor SKF Microlog rady AX - CMXA 80 

Na prvý pohľad sú ceny analyzátorov vysoké, ale jedná sa o investíciu do budúcnosti, 

vďaka ktorej sa firma vyhne neplánovaným prestojom.  
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4.6.2 Pracovná pozícia diagnostik 

Základom nie je mať profesionálne zariadenia, ale hlavne človeka, ktorý mu rozumie a dokáže 

ho využívať v plnej miere. A tak ďalej navrhujem zavedenie pracovnej pozície diagnostik, 

ktorý bude problematike rozumieť. Pracovníka je potrebné plne kvalifikovať a certifikovať, čo 

umožňuje Asociácia Technických Diagnostikov v oblasti vibrodiagnostiky, termodiagnostiky, 

tribodiagnostiky, elektrodiagnostiky a taktiež montážnych a optických meraní. Každá z oblastí 

je rozdelená do kategórií podľa náročnosti. 

Ďalšie školenia ponúka firma SKF, sú to akreditované školenia na ktoré sa odporúča 

priniesť si vlastné meracie prístroje. Tieto školenia je možné absolvovať v Prahe alebo Ostrave. 

V ponuke je základný kurz vibračnej diagnostiky pre začínajúcich diagnostikov, trvajúci 3 dni. 

Kurz je zameraný na problematiku kmitania strojov, diagnostiku ložísk, vyrovnanie súososti, 

vyvažovanie a diagnostiku strojov. Školenie prináša získanie základných vedomostí o kmitaní 

strojov a ich diagnostike. Nadväzujúcim kurzom je štvordňový kurz vibračnej diagnostiky pre 

pokročilých. Školenie rozšíri základné znalosti diagnostiky a analýzy strojov.  Ceny obdobných 

kurzov sa v súčasnosti pohybujú v rozmedzí 15 000 – 22 000 Kč.   Obsahy kurzov sú totožné. 

Obsah kurzu: [23] 

 princípy vibrácií,

 zber dát,

 spracovanie signálu,

 monitorovanie stavu,

 analýza chýb,

 nápravné zásahy,

 znalosť zariadenia,

 preberacie skúšky,

 skúšanie zariadenia a diagnostike,

 referenčné normy,

 správy a dokumentácia,

 určenie závažnosti chýb.

4.6.3 Stanovenie časových intervalov 

Stanovenie časových intervalov merania odporúčam určiť na základe zmien v trende. 

Frekvencia meraní nie je nikde stanovená a na koľko je každý stroj špecifický je potrebné, aby 

diagnostik spoznal všetky stroje. Zo začiatku by som navrhovala merať stroje každé dva týždne, 

ak by v trende nedochádzalo k výchylkám meranie by sa opakovalo každý mesiac, prípadné 

každý druhý či tretí mesiac. 

4.6.4 TPM 

V rámci firmy odporúčam zaviesť metódu údržby TPM, pre docielenie maximálnej efektívnosti 

strojov pomocou predchádzania porúch, redukciou chýb a prestojov.  

Na základe posúdenia stavu údržby v kapitole 4.2 odporúčam nasledovné postavenie 

pilierov vo výrobnom závode (Obr.24): 

 autonómna údržba,

 preventívna údržba,

 sledovanie efektívnosti zariadenia,

 prediktívnu a proaktívnu údržbu,

 vzdelávanie a tréning zamestnancov.
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Prvé 2 piliere sú vo firme úspešne realizované, sledovanie efektívnosti je v počiatkoch. 

Neustále vzdelávanie a tréning zamestnancov je dôležité pre zachovanie odbornosti a rozvíjanie 

technických vedomostí. Reaktívna údržba by bola nahradená prediktívnou a proaktívnou 

údržbou. V rámci prediktívnej údržby by som navrhovala zameranie sa na vibrodiagnostiku. 

Vibrodiagnostika nám nie vždy odhalí všetky problémy a ďalšími dôležitými metódami 

diagnostiky sú tribodiagnostika, termodiagnostika. Po úspešnej zavedení vibrodiagnostiky vo 

firme navrhujem uvažovať o ďalších spomenutých metódach technickej diagnostiky. 

Obr. 24) Návrh TPM v SMC 

4.6.5 On-line diagnostika 

V blízkej budúcnosti firme navrhujem zavedenie on-line diagnostiky. Tento krok firme umožní 

nepretržite sledovať stav strojov. Prístroje umožňujúce tento typ diagnostiky nám ponúka firma 

Adash. Jedným z nich je kompaktný on-line monitorovací systém A3800 určený pre zvýšenie 

spoľahlivosti prevádzky strojov. Má voliteľný počet kanálov 4 až 16. Prenos dát zo senzorov 

vibrácií upevnených na stroji umožňuje wifi pripojenie, alebo ďalšou možnosťou je káblové 

prepojenie. Jeho nastavenie a vyhodnotenie prebieha v DDS softwari. Je potrebné nastaviť len 

strom strojov, meracích bodov a požadovaných meraní.  Umožňuje spracovať širokopásmové 

hodnoty, časové signály, FFT v reálnom čase, meranie otáčok a ďalšie. Meranie je spojité 

a neprerušované, adaptívny algoritmus ukladá merania do databázy. Tieto dáta sú prístupné 

z rôznych pracovísk pre analýzu. Umožňuje aj diaľkovú analýzu dát vo Virtual Unit software. 

Firma ponúka aj ďalšie jednotky napríklad 16-kanálový on-line monitorovací systém 

A3716, ktorý funguje na podobnom princípe ako jednotka A3800. 
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Obr. 25) Schéma zapojenia 
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5 ZÁVER 

Úvodná časť mojej bakalárskej práce teoreticky pojednáva o údržbe strojných zariadení a ich 

technickej diagnostike. Rýchly vývoj strojných zariadení skomplikoval ich údržbu, ktorá si 

vyžadovala zdokonalenie. Z počiatku bol jej zámer oprava po poruche, ale pre zvýšenie kvality 

a zefektívnenie produktivity sa postupom času zaviedla preventívna, prediktívna a proaktívna 

stratégia údržby. Veľký význam je kladený aj na komplexne produktívnu údržbu (TPM). Jej 

snahou je dosiahnutie maximálnej efektivity stroja počas celého jeho životného cyklu. 

Sústreďuje sa na zainteresovanie všetkých pracovníkov do prác, ktoré minimalizujú poruchy a 

prestoje. 

V teoretickej časti sú ďalej opísané metódy technickej diagnostiky so zameraním na 

vibrodiagnostiku strojných zariadení, táto metóda bola ďalej aplikovaná v praktickej časti. 

Cieľom všetkých metód je poznanie skutočného technického stavu stroja a zabezpečenie 

neustálej produkcie kvalitných výrobkov.  

Po získaní teoretických poznatkov z danej problematiky som plynule prešla na 

realizáciu praktickej časti vo firme SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vyškov. Primárny 

cieľ mojej bakalárskej práce bol návrh prediktívnej údržby. Na dosiahnutie tohto cieľa bolo 

potrebné zmapovanie súčasného stavu údržby, ktorý je zameraný hlavne na údržbu po poruche, 

autonómnu údržu a preventívnu údržbu. Metóda TPM vo firme nieje plošne zavedená, aj keď 

systém údržby je postavený na určitých prvkoch tejto metódy.  

Môj návrh prediktívnej údržby vychádza zo súčasného systému údržby, ktorý 

odporúčam doplniť o systém prediktívnej údržby postavený na technickom stave stroja 

a o systém prognostickej údržby odvíjajúci sa od skutočného stavu stroja s ohľadom na TPM. 

V súlade s návrhmi je možne využiť viacero metód technickej diagnostiky. Vo firme by počet 

prestojov znížila jedna z nasledujúcich metód a to termodiagnostika, tribodiagnostika, 

elektrodiagnostika či  vibrodiagnostika. Najefektívnejšia by bola kombinácia spomenutých 

metód technickej diagnostiky. Pre zavedenie týchto činností je vo firme potrebný kvalifikovaný 

diagnostik s kvalitným meracím zariadením, ktorému rozumie a dokáže plne využívať všetky 

jeho funkcie.  

Firmou zakúpený prevodník vibrácíí nezobrazoval totožné výsledky s profesionálnym 

analyzátorom. Z tohto dôvodu v mojej práci hodnoty získané z prevodníku neuvádzam. Firme 

boli navrhnuté meracie zariadenia zamerané na vibrodiagnostiku. Popísané boli všetky ich 

funkcie, a taktiež aj ich súčasné ekonomické zhodnotenie.  Pre zvýšenie kvalifikácie som 

odporučila školenia s vypísaním ich obsahu a súčasnej ceny. Súčasťou návrhu je aj on-line 

diagnostika. 
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