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Projekt In-TECH

„In-TECH“, označuje společný projekt Technické univerzity 
v Liberci a jejího partnera, společnost ŠKODA Auto a.s. 
Projekt, který je financován prostřednictvím MŠMT 
z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu 
ČR, je zaměřen na inovaci vzdělávání studentů magisterského 
studijního programu „Strojní inženýrství“ na Fakultě strojní TU 
v Liberci. Cílem projektu je  podpořit další rozvoj kvalifikace 
absolventů v souladu s aktuálními potřebami českého 
strojírenství. Obsahem tohoto  inovačního projektu bude jak 
inovace již vyučovaných odborných předmětů, tak i vytvoření
předmětů nových. Cílovou skupinou projektu jsou studenti FS 
TUL studující obory se zaměřením na strojírenskou 
technologii, materiály, výrobní systémy a inovační inženýrství. 
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Anotace přednášky/semináře

Základní definice

Rozdělení typů údržby

Proaktivní údržba

Organizační kroky zavedení a provádění údržby
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V čem spočívá inovace této 
přednášky/semináře ?

• Přináší informace o moderním typu údržby
• Ukazuje organizační kroky zavádění údržby
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Proaktivní údržba – Základní terminologie

„Doplnit …

Provozuschopnost,  je schopnost objektu plnit 
požadované funkce a dodržovat hodnoty sledovaných 
parametrů v mezích stanovených technickou 
dokumentací. Provozuschopný objekt prochází určitým 
cyklem, který začíná Bezvadným stavem, tedy stavem, 
kdy objekt odpovídá všem požadavkům stanoveným 
výrobně technickou dokumentací. 
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Proaktivní údržba – Základní terminologie

„Doplnit …

Bezvadný stav je konstatován u nového nebo 
obnoveného objektu po řádně provedené přejímce. 
Především je třeba konstatovat, že na objektu nejsou 
neshody (nesplnění specifikovaných požadavků) a vady
(nesplnění požadavků na zamýšlené použití). Po uvedení
objektu do činnost začne probíhat jeho technický život, 
což je doba provozu objektu od začátku provozu (nebo 
po obnově) do okamžiku vzniku mezního stavu. 
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Proaktivní údržba – Základní terminologie

„Doplnit …

Mezním stavem se označuje stav objektu, ve kterém 
musí být jeho další využití přerušeno pro :
• neodstranitelné překročení předepsaných mezí
stanovených parametrů,
• neodstranitelné snížení efektivnosti provozu pod 
přípustnou míru,
• neodstranitelné porušení bezpečnostních požadavků,
• nutnost provedení obnovy.

Obnovou rozumíme úkony k zabezpečení plnění
požadovaných funkcí objektu. Mezi tyto úkony patří lze 
zařadit údržbu, opravu, výměnu neopravitelných součástí
atd.
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Proaktivní údržba – Základní terminologie

„Doplnit …

Udržovatelnost
Diagnostikovatelnost

Bezvadný 
stav

Technický 
život

Mezní stav

Funkčnost

Provozuschopnost

Spolehlivost
Bezporuchovost

Životnost

Údržba

Opravitelnost
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Proaktivní údržba – Základní terminologie

„Doplnit …

Funkčnost je vlastnost výrobku vyjádřená jeho schopností plnit 
požadovanou funkci. Tu chceme udržet po celou dobu technického 
života. Funkčnost bude zajištěna úměrně spolehlivosti objektu, což je 
obecná vlastnost spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při 
zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích 
a čase podle stanovených technických podmínek. Spolehlivost je 
komplexní vlastnost, která zahrnuje především bezporuchovost a  
životnost. Bezporuchovost je vlastnost objektu vyjádřená jeho 
schopností plnit nepřetržitě požadované funkce po stanovenou dobu a 
za stanovených podmínek. Životnost je vlastnost objektu vyjádřená
jeho schopností plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu 
při stanoveném systému předepsané údržby a oprav.
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Proaktivní údržba – Základní terminologie

„Doplnit …

Údržba je souhrn veškerých činností vykonávaných pro udržení objektu 
v provozuschopném stavu nebo jeho navrácení do provozuschopného 
stavu. Údržba je podmíněna udržovatelností, což je vlastnost objektu 
spočívající ve způsobilosti k předcházení poruch předepsanou údržbou. 
Uvedené vlastnosti zaručují provozuschopnost objektu, což je jeho 
schopnost plnit požadované funkce a dodržovat hodnoty sledovaných 
parametrů v mezích stanovených technickou dokumentací.
Údržba je spojena především s definicí možných problémů. Prvním je 
porucha, což je jev spočívající v ukončení provozuschopnosti objektu. 
Porucha může vzniknout opotřebením, což je nežádoucí trvalá změna 
rozměrů nebo geometrického tvaru, projevující se vlivem používání
objektu po určité době provozu. Dalším problémem může být závada, což
je změna normálního stavu stroje, která není podstatná pro činnost stroje. I 
když je stroj schopen provozu, může mít určitou závadu. S těmito pojmy 
souvisí výraz opravitelnost, což je vlastnost objektu spočívající ve 
způsobilosti ke zjišťování příčin poruch a odstraňování jejich následků
opravou.
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Proaktivní údržba – Historický pohled

„Doplnit …

Počátky výroby (v dílnách s mistry a tovaryši)

• Vyrábělo se v malých objemech, 
• Hlavním cílem byla kvalita výrobku, 
• Provozuschopnost pomůcek se opírala především o 
funkčnost. 
• Vzhledem k jejich jednoduchosti, univerzálnosti a vytížení
byla životnost nástrojů mnohdy nesrovnatelně delší než
předpokládaný technický život. 
• Jak stoupalo vytížení nástrojů a pomůcek (objektů), 
vyrovnávala se životnost a požadovaná délka technického 
života – začalo docházet k  poruchám. 
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Proaktivní údržba – Historický pohled

„Doplnit …

Zvyšování objemu produkce 
• Požadavky na kvality byly provázeny dalším aspektem -
požadavky na jejich množství. 
• Na řadu přichází otázka spolehlivosti. 
• Aby byla zachována spolehlivost, bylo nutné životnost 
prodlužovat údržbou. 
• Úroveň údržby se vyvíjela od pouhého čištění a mazání
ke komplexnímu systému úkonů, které si vyžádal další
nárůst objemu výroby, požadavky na udržení vysoké
jakosti produkce a další aspekt – rychlost výroby.
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Proaktivní údržba – Historický pohled

„Doplnit …

Zvyšování objemu produkce 
Požadovanou kvalitu výrobků, jejich množství a rychlost 
výroby lze udržet pokud :
• máme dostatek informací o průběhu a aktuálním stavu ve 
výrobě,
• máme zaveden fungující systém udržení vysoké
provozuschopnosti strojů a zařízení,
• máme způsobilý, vysoce kvalifikovaný a motivovaný 
personál.
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Proaktivní údržba – Historický pohled

„Doplnit …

Zvyšování objemu produkce 
Se všemi předpoklady úzce souvisí systém údržby, který 
je:
• nástrojem pro udržení provozuschopnosti výrobních strojů
a zařízení,
• zdrojem informací o objektech údržby,
• výsledkem týmové práce.
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Údržba po poruše

„Doplnit …

Údržba po poruše (Run-to-failure). 
• Objekt je provozován bez dozoru po celou dobu své
životnosti, údržba je provedena až po té, co na něm dojde 
k poruše. 
• Údržbu po poruše (údržbu 1. generace) lze aplikovat na 
jednoduché a levné stroje, u kterých lze zajistit 100%-ní
zálohování a rychlou opravu nebo výměnu.
• K dispozici jsou dva identické stroje, jeden v provozu, 
druhý (nebo další) v pohotovosti v záloze. 
• V případě poruchy prvního okamžitě nastupuje jiný. Po 
opravě se původní stává náhradním nebo je bez opravy 
likvidován.
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Údržba po poruše

„Doplnit …

Je zřejmé, že údržba po poruše se hodí v případech, kdy :
• není možné nebo se nevyplatí součást opravovat 
(typickým případem je žárovka, vypínače, elektronické
obvody, součásti počítačů atd.),
• není možný jiný způsob údržby,
• stroj je levný v porovnání s náklady na údržbu (např. není
k dispozici kvalifikovaný personál a odpovídající vybavení),
výměna dílu je velmi rychlá a technicky rychle proveditelná.
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Plánovaná údržba

„Doplnit …

Plánovaná údržba
Společným jmenovatele plánované údržby je zavedení
systému (plánu) podle kterého je údržba provedena.
Plánovaná údržba má dvě základní formy :
• preventivní - údržba 2. generace
• prediktivní a proaktivní - údržba 3. generace.
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Preventivní údržba

„Doplnit …

Preventivní údržba (Preventive maintenance)
• Podstatou je princip prevence (předcházení poruše),
• Provádíme zásah úmyslně dřív, než riziko, že dojde 

k poruše překročí únosnou mez. 
• Preventivní zásah vždy předpokládá, že součást nebo 

konstrukční skupina, která byla podrobena údržbě tím 
získala vlastnosti, které jí předurčují odhadnutelnou 
životnost. 
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Preventivní údržba

„Doplnit …

Úskalí preventivní údržby
1. Konstruktér stanovuje životnost součásti nebo konstrukční

skupiny na základě svých vstupních dat (velikost zatížení, 
proměnlivost okolních podmínek, údajů o materiálu, 
katalogových údajů o součásti, kvality výroby a montáže 
stroje). Skutečnost však může být a často i bývá zcela 
odlišná. V praxi se pak stává, že je buď provedena údržba 
příliš brzy (součást je ještě schopna delší dobu plnit svoji 
funkci), nebo dojde k neplánované odstávce vinou poruchy 
součásti (životnost byla odhadnuta nesprávně). 

2. Vše co konstruktér předpoví o dalším vývoji a fungování
stroje je dějem spojitým a vzhledem k variabilitě vstupních 
dat je i výsledek značně variabilní.
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Preventivní údržba

„Doplnit …

Zásadním nedostatkem plánované údržby se tak stává fakt, že:
• perioda je zkracována, aby se snížilo riziko havárie a je prováděn 

zásah na objektu, který nevykazuje známky opotřebení nebo rozvoje 
poškození. 

• Údržba se tím zdražuje a do stroje se provádí zásahy, které snižují
jeho plánovanou životnost. 

Platí, že každá zbytečná demontáž a montáž součásti, konstrukční
skupiny nebo rozebrání a složení celého stroje mění rozložení vůlí a 
vnáší další neznámá statická a dynamická zatížení do zaběhlého 
stroje. Tím se zvyšuje jeho opotřebení, spotřeba energie a riziko vzniku 
únavového poškození. 

Obecné doporučení zní, aby byl interval údržby: nastaven tak, aby riziko 
poruchy nepřekročilo 2 %.
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Preventivní údržba

„Doplnit …

Preventivní údržba se dělí na :

1. údržbu s konstantním intervalem, kdy se předpokládá, že 
plánovanou životnost mají jen vybrané součásti a ostatní díly stroje 
vydrží po celou předpokládanou dobu jeho provozu. Tímto způsobem 
se provádí údržba u strojů s plánovanou krátkou celkovou dobou 
provozu a u jednodušších a levnějších strojů. 

2. údržbu s proměnlivým intervalem, kdy se interval údržby v závislosti 
na stáří stroje mění (většinou zkracuje) tak, aby se respektovala změna 
životnosti součásti způsobená změnou mechanických, materiálových a 
geometrických vlastností stroje jako celku. Jedná se opět o další
zkrácení intervalu s ohledem na předpokládané zvýšení zatížení vlivem 
uvedených okolností.
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Preventivní údržba

„Doplnit …

Systém preventivní údržby je vhodné zavést v případě, 
kdy :

• by poruchou mohlo dojít k závažnému poškození stroje,
• je výroba realizována na relativně levných a jednoduchých 

strojích,
• je tradiční výroba plně zvládnuta po technické stránce 

(stálý sortiment, dlouholeté zkušenosti, stabilní personál), 
• je třeba udržet proces pod statistickou kontrolou,
• častá odstávka neohrozí hospodaření firmy ani požadavky 

odběratele (firma není v těsném nepřerušitelném řetězci 
toku výrobků), 

• nelze na stroj aplikovat vyšší formu údržby.
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Prediktivní údržba

„Doplnit …

Prediktivní údržba (Predictive maintenance) 
Je proveden zásah až v okamžiku, kdy je to technicky a 

organizačně zdůvodněné natolik, aby byla maximálně
vyčerpána technická životnost kritické součásti a zároveň
se předešlo načekané havárii. 
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Prediktivní údržba

„Doplnit …

Prediktivní údržba se dělí na :

1. Údržbu na základě jednoho posouzení. Jedná se o případy, kdy je porucha 
očekávána s velmi nízkou pravděpodobností (zcela netypická porucha) a 
jedním zásahem lze vyloučit další opakování. Další možností je případ, kdy je 
předpokládaná doba provozu stroje nízká, přesto je přistoupeno k jeho 
plánované údržbě. Tento způsob údržby vyžaduje takové zdroje informací a 
metody jejich zpracování, které by z jednoho sběru umožnily rozhodnutí. 

2. Údržbu na základě periodického posouzení. Ta se používá v případech, 
kdy je u stroje plánována dlouhá doba provozu. Tímto způsobem jsou 
udržovány součásti, u nichž se předpokládá, že je jejich životnost mnohem 
kratší než plánovaná doba provozu celého stroje. Na stroj musí být aplikovány 
takové mechanismy údržby, kterými se ze stroje získají informace o změně
technického stavu sledovaných součástí. Takové informace se zpracují s cílem 
odhadnout zbytkovou životnost a tím spustit i proces technického zásahu 
(obnovy). Sledování příznaků vyvíjejících se poškození „Condition Monitoring“
vyžaduje specializovaný nástroj, který sbírá a hodnotí informace. Ten se 
nazývá technická diagnostika.



13

Počet stran 45 / Strana25

Prediktivní údržba

„Doplnit …

Systém prediktivní údržby je vhodné zavést v případě, kdy :

• nelze na základě analýzy procesu výroby aplikovat nižší formy 
(zařízení je drahé, unikátní nebo významné pro proces výroby),

• neplánovaná delší odstávka může způsobit závažné organizační a 
ekonomické problémy ve firmě,

• je nutné maximálně využít životnosti součástí (vysoká cena, 
problematická dostupnost, složitá demontáž a montáž),

• je nutné po co nejdelší dobu udržet stroj pod statistickou kontrolou se 
stálými parametry (z hlediska způsobilosti procesu a dalších 
ukazatelů),

• jsou vlastnosti stroje citlivé na vzájemnou polohu, kvalitu montáže a 
rozdíly ve stavu opotřebení jednotlivých součástí,

• velké množství objektů údržby neumožňuje (především 
z organizačních důvodů) nižší formy údržby, 
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Prediktivní údržba

„Doplnit …

Systém prediktivní údržby je vhodné zavést v případě, kdy :

• je v zájmu firmy zvýšit množství informací o procesu výroby,
• je v zájmu konstruktéra objektu zvýšit množství informací, které je 

možné v konstrukci objektu využít (v rámci úzkého vztahu dodavatel –
uživatel),

• je již součástí dodávky objektu,
• je podmínkou pro výhodnější smlouvu o pojištění objektu,
• problematické nebo nehospodárné skladovat velké množství

náhradních dílů, 
• je potřebné snížit velikost odpisů (úspěšně udržovaný stroj pracuje 

déle),
• tomu odpovídá tradice údržby ve firmě.
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Proaktivní údržba

„Doplnit …

Proaktivní typ údržby má udržovat pod kontrolou a neustále 
zvyšovat úroveň provozuschopnosti objektu. Jako zdroj 
informací využívá technickou diagnostiku. 

Hlavním cílem je :
• další snížení nákladů na údržbu a provoz objektu,
• předcházení vzniku poruch prodlužováním délky 

technického života objektu,
• statistická kontrola náhodných a systematických vlivů

působících  na provozuschopnost objektu.

Proaktivní přístup je takový, který  technický stav nejen 
sleduje a vyhodnocuje, ale především provádí takové
zásahy, které vzniku poškození zabraňují nebo jej 
alespoň oddalují.

Počet stran 45 / Strana28

Proaktivní údržba

„Doplnit …

Porucha

Provozuschopnost

Preventivní
zásah

Prediktivní
zásah
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preventivní
údržby

Údržba po 
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Proaktivní
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Teoretické aspekty proaktivní údržby

„Doplnit …

Proaktivní údržba není samostatným a nezávislým typem. 
Vznikla z prediktivního typu a reagovala především na 
dlouhodobá zjištění, že určitá skupina poruch se pravidelně
opakuje a má jasné příčiny. 

Mezi tyto příčiny lze zařadit především :
• špatně organizovanou práci údržby,
• nesprávně provedenou údržbu (technický zásah do 

objektu),
• nekvalitní instalaci a nastavení objektu,
• nezpůsobilou obsluhu a personál údržby.

Proaktivní údržba klade důraz na příčiny nikoliv na 
projevy opotřebení

Počet stran 45 / Strana30

Teoretické aspekty proaktivní údržby

„Doplnit …

Proaktivní údržba představuje především novou organizační
a technickou konstrukci vystavenou na prediktivní údržbě, 
preventivní údržbě a údržbě po poruše. 

Technicko-organizační možnosti údržby jsou při současné
úrovni výroby vyčerpány, změna je tedy možná především 
v oblasti informační. 

Touto změnou je plynulý přechod z rozvinuté základny 
preventivní údržby na údržbu proaktivní. 
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Teoretické aspekty proaktivní údržby

„Doplnit …

Údržba po poruše
Z pohledu toku informací je údržba po poruše nejednodušší. Systém 

uspořil nejen na nákladech na údržbu, ale především na nákladech na 
získávání a zpracování informací. 

Preventivní údržba
Zpracovávala informace zjištěné při plánovaných zásazích pouze do té

míry, aby je bylo možné využít pro úpravu periody údržby. 

Prediktivní údržba
Položila základy a rozvinula systém technické diagnostiky, který 

shromažďoval a vyhodnocoval informace z jednotlivých měřicích bodů. 
Tyto informace bývaly vyhodnocovány izolovaně, bez hledání širších 
souvislostí. Proaktivní údržba v sobě nese prvky systémového 
vědeckého přístupu, čemuž musí odpovídat používané metodické, 
metrologické i softwarové nástroje.
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Teoretické aspekty proaktivní údržby

„Doplnit …

Co tedy proaktivní údržba přináší nového? 

Je to především :
• Důraz na dlouhodobou stabilitu technického stavu objektu. 
• Pohled na technický stav objektu s důrazem na vývoj směrem do 

budoucnosti. Budoucí stav je předpovídán s větším předstihem a 
komplexnějším zpracováním diagnostických signálů. 

• Proaktivní údržba klade větší důraz na rozbor příčin poruch a na 
činnosti, které jim mají v budoucnu zabránit.

• Široká spolupráce všech složek firmy, které mají vztah k objektu 
údržby. Zde je posílena především úloha týmu, jehož práce se účastní
širší spektrum pracovníků zodpovědných za činnost objektu. 

• Větší propojení údržby a výroby. Údržba se stává dalším nástrojem 
statistické regulace procesu. 
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Údržba startuje již před nákupem stroje

Před nákupem stroje by měla být zvážena především:
• snadnost údržby (rychlost a technické podmínky oprav a výměny dílů),
• možnost rychlé a účinné komunikace s dodavatelem,
• cena a dostupnost náhradních dílů,
• spolehlivost stroje nebo strojního zařízení,

Ve smlouvě o nákupu objektu by měl být dán zvláštní zřetel především na:
• zakotvení povinnosti dodavatele předat potřebné informace, které jsou 

nutné pro provádění údržby,
• uzavření dohody o technické pomoci po celou dobu technického života 

stroje
• stanovení měřitelných parametrů, které musí stroj plnit (specifikace, 

mezní hodnoty diagnostikovatelných veličin). 
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Etapa přípravy prediktivní údržby

Před samotným startem výroby je z hlediska údržby třeba provést přípravné práce, 
které vytváří základ fungování následného systému. Tyto práce znamenají
významný tok informací, jehož kvalita zpracování určuje kvalitu a spolehlivost 
následné údržby. 

Etapa přípravy obsahuje čtyři základní kroky :

1. sestavení týmu,

2. shromáždění informací o strojním vybavení firmy (objektech údržby),

3. rozdělení strojů a zařízení do skupin podle typu údržby,

4. konkrétní plán údržby.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Sestavení týmu

Stálí členové týmu údržby jsou :
• vedoucí údržby (vedoucí týmu),
• pracovníci údržby,
• obsluha stroje.

Nestálí členové týmu údržby jsou :
• zástupce dodavatele (konstruktér),
• zástupce managementu jakosti,
• síťový analytik firmy,
• ekonom,
• bezpečnostní technik,
• energetik,
• zástupce odbytu atd.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Informace o strojním zařízení

Úkolem týmu je shromáždit všechny potřebné informace, které jsou třeba pro 
sestavení plánu údržby. Jedná se především o :

• dostupnou výkresovou dokumentaci,
• kinematická schémata převodů a mechanizmů, elektrických a jiných zapojení,
• katalogy náhradních dílů,
• návody k použití,
• užitečné kontakty.

Tým v této fázi shromažďuje především technické parametry o objektech údržby. 
Dále je nutné získat informace o jednotlivých vazbách mezi výrobcem a 
uživatelem, firmami poskytujícími servis, náhradní díly a ostatní služby. Tým 
vytváří podmínky pro následnou spolupráci a na kvalitě získaných informací
závisí následný bezproblémový průběh údržby a výroby.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Rozdělení strojů a zařízení do skupin podle typu údržby

Tým vychází z následujících podkladů:

• jaké je vytížení objektu v rámci výroby,
• jaký je význam objektu v rámci výroby (klíčový, pomocný, záložní, 

nevýznamný),
• kolik objektů stejného typu je zapojeno v procesu výroby,
• jaká je cena nového objektu,
• jaká je plánovaná životnost objektu,
• jaké jsou náklady na náhradní díly,
• jaké jsou ztráty z hodiny neplánovaného prostoje,
• jaké jsou náklady na opravy u externí firmy,
• jaké jsou náklady na opravy vlastními silami,
• jaké jsou garance dodavatele,
• jaká je dostupnost náhradních dílů ve firmě,
• jaká je dlouhodobá strategie firmy (názor vedení).
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Konkrétní plán údržby
Tato fáze již konkrétně využívá shromážděných informací

(informačního balíku). 

Úkolem týmu je:
• zabezpečit objekty s údržbou po poruše,
• určit periodu a rozsah údržby u objektů s preventivním 

typem údržby,
• určit princip a metodu údržby u objektů s prediktivním 

(proaktivním) typem.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Stanovení postupu při aplikaci diagnostické metody 

Tato fáze představuje realizace vybraných metod technické diagnostiky na daný 
objekt. 

Tato činnost obnáší především:
• Výběr měřidel a software
• Zaškolení personálu (operátorů)
• Výběr a umístění snímačů diagnostického signálu
• Návrh a realizace způsobu snímání a archivace dat

Musí být stanoveno :
• přesné pořadí sběru dat (v případě off-line), 
• nastavení měřidla při měření v daném bodě,
• případný způsob zálohování,
• způsob transportu a uložení dat v počítači,
• způsob zajištění bezpečnosti práce při pochůzce,
• způsob vedení záznamů.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Stanovení postupu vyhodnocování diagnostického signálu

Tým nyní pro jednotlivé objekty navrhl metody diagnostiky, nakoupil měřicí
systémy, proškolil personál a před samotným zahájením údržbových 
prací mu zbývá poslední krok, kterým je stanovení postupu pro 
vyhodnocení diagnostického signálu. 

Tým především :
• uloží povinnost na dohledání příčin poškození,
• uloží povinnost promítnutí poznatků z provedené údržby do procesu 

výroby,
• uloží povinnost neustálého vzdělávání členů týmu.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Etapa provádění údržby

Validace systému jako závěrečný krok před spuštěním systému
Validace má za cíl:
• ověřit vhodnost zvolených metod,
• ověřit vhodnost navržených měřidel,
• ověřit způsobilost personálu,
• ověřit funkčnost organizace systému,
• získat nové informace.

Úloha týmu při validaci je zcela zásadní. Nejen že tým plní jednotlivé
úkoly, ale provádí i hodnocení své dosavadní činnosti. 
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Etapa provádění údržby

Přejímka stroje
Po úspěšné a řádně vyhodnocené validaci přichází první důležitý úkol 

údržby, kterým je přejímka objektu. 
Ta se provádí :
• vždy u nového stroje nebo strojního zařízení,
• po opravě nebo technické rekonstrukci. 

Přejímka stroje v návaznosti na výběr objektu údržby znamená:
• potvrzení úplnosti a platnosti položek, které byly dány smlouvou,
• potvrzení technických parametrů objektu (shody se specifikací danou 

výrobcem),
• potvrzení schopnosti dodavatele poskytovat další potřebné informace, 
• nastavení vstupních parametrů pro provádění údržby.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Etapa provádění údržby

Konkrétní provádění údržby
Základním předpokladem je vedení záznamů o průběhu technického 

života objektu (analýza trendu). Ty musí obsahovat zejména údaje o:
• diagnostickém měření a činnostech s diagnostikou souvisejících,
• jakémkoliv  zásahu do chodu stroje,
• zákrocích údržby (výměna tekutin, oprava po poruše, výměna součásti 

podle plánu, preventivní oprava), 
• zákrocích obsluhy, 
• neobvykle dlouhé odstávce (např. z výrobních důvodů), 
• živelných katastrofách, které se objektu dotkly, 
• stavební činnosti v okolí objektu,
• organizačních změnách (změna obsluhy, zvýšení/snížení směnnosti),
• parametrech při přejímce,
• metrologickém zabezpečení měřidel.
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Organizační kroky zavádění proaktivní údržby

„Doplnit …

Etapa provádění údržby

Činnost týmu po identifikaci vzniku poškození
Identifikací vzniku poškození nastává etapa, která je v cyklu proaktivní

údržby provázena především tokem informací a činnostmi, které musí
následovat pro odvrácení hrozící havárie. Jedná se o:

• zvýšení spolehlivosti diagnózy,
• lokalizaci místa poškození (nalezení poškozené součásti),
• zkrácení periody měření (sběru dat),
• odhad trendu dalšího vývoje,
• stanovení zbytkové životnosti,
• naplánování opravy objektu,
• provedení opravy,
• určení příčiny (příčin) poškození – prvek proaktivní údržby,
• provedení přejímky objektu po opravě.
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Shrnutí

„Doplnit …

Údržba strojů založená na prediktivním principu

• Nikdy nesestavujte plán údržby založený pouze na jediném typu –
všechny typy mají stále význam.

• Není dobré spoléhat na jediný zdroj informací (diagnostickou metodu)
• Týmová práce je základ
• Proaktivní údržba je cíl, kterého lze dosáhnou především získanými 

zkušenostmi z „nižších“ forem údržby
• Proaktivní údržba vychází ze zdroje informací – technické diagnostiky
• Proaktivní údržba = efektivní cesta zpracování informací
• Proaktivní údržba především předchází vzniku poškození


