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SLOVO PREZIDENTA ASOCIÁCIE TECHNICKÝCH 

DIAGNOSTIKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
 
 

Vážení priatelia, 
milí diagnostici, 
vážené dámy, vážení páni, 
 
Dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti 20. ročníka medzinárodnej 
konferencie DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky 
srdečne pozdravila a prihovorila sa Vám. Desaťročie je pomerne 
dlhá doba v živote organizácie, a tá naša ich má za sebou dve. 
 

Žijeme vo svete, kedy sme stále viac a viac zahltení novými informáciami. Médiá, 
denníky, sociálne siete nám predkladajú množstvo informácií, ale aj dezinformácií. 
Mnohí sa otáčame k internetu, ako k spoľahlivej databáze. Internet sa nám stal 
denno-dennou nevyhnutnosťou, ba až závislosťou. Mnohí si myslia, že to čo sa tam 
dozvedia je určite pravda.  
Chýbajú nám osobné stretnutia, vzájomné rozhovory a priame výmeny názorov z očí 
do očí. Takéto charakteristické ľudské konania sa vytrácajú. 

„Je krásne keď sa stretne človek s človekom a spolu si zaspomínajú.“ 
Aj preto sa teším, že sa tu schádzame, aby sme si vymenili svoje pracovné i osobné 
skúsenosti, pochválili sa dosiahnutými výsledkami, ale i vypočuli si radu od 
skúsených. 
ATD SR má svoju históriu. Z pozície súčasnej prezidentky, ale aj ako zakladajúcej 
členky Asociácie viem posúdiť, akú cestu sme prešli. Bolo to niekedy ťažšie 
a zložitejšie obdobie, ale nevzdali sme sa. Zhlboka sme sa nadýchli a nabrali síl 
pokračovať. 
Odborne sme rástli ako rástli nové moderné metódy, postupy a technológie.                       
Za posledné desaťročie máme možnosť sledovať v každej životnej oblasti veľké 
zmeny. Inak to nie je ani v diagnostike.  
Pred viac ako dvadsiatymi rokmi sa vyhodnocovali vibrácie pomocou 
magnetofónového záznamu a dnes máme novú digitálnu technológiu                                      
s kontinuálnym prenosom údajov na veľké vzdialenosti. 
Pracovali sme termovíznou kamerou, ktorá bola ťažká na prenos, náročná na 
chladenie tekutým dusíkom. Dnes sú tu kamery, ktoré sú ľahko ovládané jednou 
rukou. Merania prevádzkových veličín na výrobných technológiách sa vykonávali 
snímačmi, z ktorých prenos dát bol vykonávaný vedením dlhých komunikačných 
káblov. V súčasnosti sú tu „smart wirlless“ technológie, ktoré v danom čase dokážu 
preniesť informáciu vzduchom z kontinentu na kontinent.  
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Dnes máme v podnikoch aj v školách špičkovú technológiu. Ale máme dostatok 
špičkových ľudí, ktorí ovládnu túto technológiu? Každý poznáme podmienky vo 
svojom okolí. 
ATD SR má snahu pomáhať aj v tejto oblasti. Výchovou a vzdelávaním pracovníkov 
v podnikoch, ktorí pôsobia v oblasti technickej diagnostiky a údržby ale 
i študentom na technických univerzitách.  
Certifikačný orgán personálu, ktorý pracuje pri ATD SR, je akreditovaný pre 
udeľovanie medzinárodne platných certifikátov v oblastiach vibrodiagnostika, 
tribotechnická  a infračervená diagnostika. Od svojho vzniku certifikoval viac ako 
dvesto odborníkov vo všetkých kategóriách.  
ATD SR dlhodobo spolupracuje s partnerskými organizáciami ako sú Slovenská 
spoločnosť údržby, Zväz automobilového priemyslu, Slovenská spoločnosť pre 
tribotechniku a tribológiu, ZSVTS ako i Asociáciou technických diagnostík ČR 
a Českou spoločnosťou pre údržbu. 
 

Je to zázrak prírody, ako sa ľudia a šikovní pracovníci dokážu vyvíjať, zdokonaľovať 
a prispôsobovať pokroku. 
Kde sa nachádzame teraz, patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na vzniku 
Asociácie technických diagnostikov SR ako aj všetkým dnešným členom                             
a priaznivcom.  
Poďakovanie patrí našim mediálnym partnerom ATP journal, Tribotechnika 
a Strojárenstvo-strojárenství a Řízení a údržba průmyslového podniku 
a v neposlednej miere aj partnerom spoločností, ktoré spolupracujú pri organizácii 
konferencie. 
Teším sa a verím v ďalší rozvoj, verím v silu novej generácie a prírastok z obce 
mladých priaznivcov technickej diagnostiky. 
Preto mi dovoľte osobne sa poďakovať  kolektívu organizátorov všetkých ročníkov 
DIS za snahu vylepšovať a propagovať technickú diagnostiku medzi širokou 
verejnosťou. 
 
Na záver prajem všetkým účastníkom konferencie úspešný priebeh, veľa zážitkov 
a príjemne prežitých chvíľ. 
 
 
 
 
 

  doc. Ing. Viera Peťková, PhD. 
Prezidentka ATD SR 

 
 
 
 
 
Košice, október 2017 
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SLOVO PREZIDENTA ZVÄZU AUTOMOBILOVÉHO 
PRIEMYSLU SR 

 
 
 
Vážené dámy a páni, 
 
je to významná príležitosť XX. krát, odborníkov v oblasti technickej 
diagnostiky ako aj údržby, osloviť Vás a privítať na konferencii 
Diagnostika strojov – DIS 2017. Bez využitia diagnostiky a jej 
prepojenia na technológie modernej a účinnej údržby je si len 
veľmi ťažko možné predstaviť efektívnu prevádzku strojových 
zariadení a systémov v rôznych druhoch priemyselných 
technológii. Moderné trendy digitalizácie výrobných procesov ako 
celku zahrňujú v sebe, ako jednu z podstatných častí, oblasť ich 
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky. To znamená vyvíjať také 
postupy, ktoré budú integrálnou súčasťou komplexných riadiacich 
systémov tak, ako ich definuje aj Stratégia Priemysel 4.0. Vychádza z toho, že celá 
výroba bude založená na internetovej komunikácii medzi človekom, strojom, vecami, 
prostredím. Na základe výmeny informácii v reálnom čase sa budú realizovať všetky 
činnosti formou on-line. To sú v súčasnosti trendy, ktorými sa bude uberať 
najmodernejší priemysel so všetkými jeho súčasťami. Teda aj údržba, diagnostika                 
a identifikácia technických rizík. 
Najlepšou platformou pre výmenu skúsenosti a informácií z trendov v oblasti, ktorá 
nás všetkých zaujíma, sú spoločné stretnutia. Stalo sa už tradíciou v rámci odbornej 
komunity technických diagnostikov, že sa každý rok na jeseň uskutoční jedinečné 
podujatie svojho druhu na Slovensku - medzinárodná konferencia „DIS“, ktorá tento 
rok oslavuje jubilejný XX. ročník jej konania.  
Som rád, že Vás v mene organizátorov, predovšetkým Asociácie technických 
diagnostikov Slovenskej republiky (ATD SR) ako aj pracovníkov Katedry bezpečnosti 
a kvality produkcie (KBaKP), Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 
môžem na našej konferencii DIS 2017 srdečne privítať. Dovoľte mi v tejto súvislosti 
vysloviť presvedčenie, že ATD SR je už tradične vhodnou platformou pre integráciu 
všetkých odborníkov v oblasti technickej diagnostiky. 
Stretnime sa aj v budúcnosti na odborných akciách organizovaných Asociáciou 
technických diagnostikov Slovenskej republiky, ale aj v spolupráci s našimi partnermi 
v Českej republike a priaznivcami z priemyselnej praxe.  
 
 
 

      Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.  
 
 
 
Košice, október 2017 
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Juraj GRENČÍK 

DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA – K 20. VÝROČIU ATD 
Diagnostics and Maintenance – on 20th anniversary of ATD 

 
Annotation 
The paper discusses mutual relationships between diagnostics and maintenance on 
occasion of 20 years of the Association of technical diagnostics.    
 
Key words: diagnostics, maintenance  

 
Diagnostika a údržba – dve sestry, alebo nezávislé osobnosti? Človek od počiatku 
spoznávania sveta triedi svoje poznatky do kategórií, vytvára systémy, aby sa vedel 
lepšie orientovať v zložitom svete, aby lepšie vytváral a využíval tento svet pre seba. 
Archeológovia objavili prvé nástroje praľudí, vedia datovať kedy vzniklo písmo a prvé 
technické zariadenia a stavby. Asi nikto však nevie povedať, kedy vznikla údržba. 
Môžeme sa ale oprávnene domnievať, že už v čase, keď si ľudia začali zhotovovať 
nástroje a pomôcky pre lepšie uspokojovanie svojich potrieb, vznikla aj potreba 
opraviť si ich, ak došlo k ich poškodeniu.  S rozvojom civilizácie sa v zachovaných 
dokumentoch stretávame aj s údržbou. O problémoch s jej organizovaním hovorí už 
list od starého egyptského kňaza, datovaný 600 rokov pred n. l., kde sa píše o 
zlyhaní dovozu nosníkov z cédrového dreva z Libanonu potrebných na opravu 
posvätnej lode boha AmonRa v dôsledku nadmerných nákladov na tieto náhradné 
dielce (situácia, ktorá, zdá sa, je stále aktuálna aj v súčasnej dobe …). Známy je 
dokument z čias Rímskej ríše z roku 97 n. l. „De aquaeductu Urbis Romae”, v ktorom 
Frontinus, zodpovedný manažér za opravy vodovodnej siete mesta Rím, opisuje 
viaceré metódy a prostriedky uplatňované aj v modernej údržbe (napr. denné 
stretnutia, kontrola rozpočtu, technická dokumentácia, preventívna údržba, 
štandardizácia náhradných dielcov, dodávateľská údržba, atď.).  
Je dobré uvedomiť si, že táto činnosť sprevádza človeka v celej jeho histórii ako 
človeka mysliaceho. Dlhý čas vykonávali opravy samotní používatelia alebo 
výrobcovia. Až priemyselná revolúcia znamenala začiatok špecializácie pracovníkov 
vykonávajúcich údržbu a neskôr vznik profesie údržbár. Ďalší rozvoj a rast technickej 
zložitosti výrobných a technických zariadení spôsobil špecializáciu údržbárov a vznik 
útvarov poskytujúcich údržbu  a viedol k potrebe túto činnosť riadiť a organizovať.  
Podobne to platí aj pre diagnostiku. Je zrejmé, ak je potrebné niečo opraviť, vyliečiť, 
treba najprv zistiť, diagnostikovať, príčinu problému, aby mohol byť problém 
následne odstránený. Vedieť správne zisťovať stav okolitého prostredia je doslovne 
životnou nevyhnutnosťou. Podobne je nevyhnutnosťou správne diagnostikovanie 
stavu stroja, zariadenia či stavby, aby sa tieto objekty mohli efektívne využívať.  
Mnohé činnosti sú vo svojej podstate prirodzené a tak si ani neuvedomujeme ich 
význam. Človek, podobne ako ostatné živé organizmy, je vybavený zmyslami, cez 
ktoré vníma okolitý svet. A tieto zmysly sú skutočne aj základom zmyslovej 
diagnostiky. Ide o najstaršiu a najznámejšiu metódu sledovania stavu zariadenia 
pomocou ľudských zmyslov (zrak, sluch, hmat a čuch). Výhodou tejto metódy je, že 
nevyžaduje vysoké náklady, špeciálne ak túto činnosť vykonáva obsluha zariadení 
popri svojich ostatných povinnostiach (prístup TPM). Človek je mnohostranný a môže 
sledovať širokú škálu vlastností, zatiaľ čo diagnostické zariadenie sleduje iba jednu 
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charakteristickú vlastnosť sledovaného zariadenia. A človek je aj schopný vyhodnotiť 
sledované vnemy a rozhodnúť o následnej činnosti, zatiaľ čo tradičné diagnostické 
zariadenie tieto vnemy iba zaznamená a pošle signál k spracovaniu. Na opačnom 
konci spektra diagnostických metód nájdeme vysoko sofistikované metódy všetkých 
oblastí technickej diagnostiky, ktoré využívajú najmodernejšie poznatky vedy 
a techniky a dokážu odhaliť potenciálnu poruchu dlhý čas pred jej zjavným prejavom. 
Vráťme a však ku vzťahu diagnostiky a údržby. Sú názory, že diagnostika je niečo 
viac ako údržba, že je samostatnou disciplínou a podobne. Možno si pomôcť 
analógiou vzťahu medzi matematikou a technikou. Aj matematika je samostatnou 
disciplínou, možno povedať základom ďalších disciplín. Ale matematika sama osebe 
by bola samoúčelné „hranie s číslami“ a technika by sa bez matematiky nemohla 
rozvíjať. Sú potrební vysokošpecializovaní matematici, ktorých poznatky 
a matematické  metódy vedia využiť technici. Jedni aj druhí sú potrební. 
Podľa normalizovanej terminológie sa údržba rozdeľuje na viaceré typy. Často sa 
ako najvyšší typ údržby prezentuje prediktívna údržba, teda údržba na základe 
predpokladaného stavu. Je to pravdivé v tom, že tento typ údržby vyžaduje 
najlepších špecialistov z oblasti technickej diagnostiky, najlepšie prístroje, ale nie 
všade je takáto údržba skutočne potrebná. Je na manažérovi údržby analyzovať                  
a následne rozhodnúť, aký typ údržby pre konkrétne zariadenie, v konkrétnom 
prevádzkovom kontexte použije. Údržba po poruche bude mať vždy svoje miesto              
v prípade, že poškodené zariadenie neovplyvní schopnosť vyššieho celku plniť 
požadovanú funkciu. Plánovaná preventívna údržba bude vždy vhodná vtedy, ak 
poznáme bezpečne časový priebeh degradácie schopnosti plniť požadovanú funkciu 
zariadenia. A na mnohých zariadeniach bude nasadenie najmodernejších 
diagnostických metód nevyhnutné, aby riziká spojené s ich činnosťou sa 
minimalizovali na akceptovateľnú úroveň. Moderné koncepty riadenia údržby 
využívajú všetky základné typy údržby. V prípade, že sa nenájde vhodný typ údržby, 
ktorý by dokázal zabezpečiť aby zariadenie plnilo požadované funkcie, príde na rad  
zmena zariadenia. 
Preto debaty, či je viac diagnostika alebo údržba, nemajú zmysel. Oboje sú súčasťou 
jedného systému, a to zabezpečenia efektívneho a bezpečného chodu strojov 
a zariadení. Diagnostika odpovedá na jednu zo základných otázok každého údržbára 
– ako dlho ešte zariadenie vydrží plniť požadovanú funkciu (bez ohrozenia 
bezpečnosti a životného prostredia). 
Záverom k 20. výročiu Asociácie technickej diagnostiky SR. Opäť trochu úvaha. 
Človek sám veľa nedokáže. Ani najväčší génius si sám na opustenom ostrove 
nevyrobí ani len železný nôž, nieto počítač. V súčasnosti viac ako kedykoľvek 
predtým sú ľudia závislí jeden od druhého. Tímová práca nemá alternatívu, 
prepojenie odvetví nebolo nikdy tak výrazné ako v súčasnosti. Šikovní odborníci sú 
nesmierne dôležití, ale musia byť súčasťou systému. Systém na druhej strane by 
nemal zabúdať, že sa skladá z jednotlivcov, ktorých ale treba neustále nahrádzať 
novými, lebo každý z nich má svoju „životnosť“. Je preto nevyhnutné získavať 
vedomosti, rozvíjať zručnosti, ale nesmierne dôležité je ich aj ďalej odovzdávať. 
Preto sa ľudia s podobnými záujmami oddávna združujú.  
Takýmto združením je aj Asociácia technickej diagnostiky SR, ale aj Slovenská 
spoločnosť údržby a veľké množstvo ďalších organizácií, ktoré sa snažia 
zhromažďovať najnovšie poznatky vo svojej oblasti, navzájom si ich 
sprostredkovávať a prispievať tak k napredovaniu celej spoločnosti.  
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ATD SR vykonala za 20 rokov svojej existencii veľký kus užitočnej práce na poli 
rozvoja diagnostiky Verím, že v ďalších rokoch bude ešte úspešnejšia. A že zvládne 
nové výzvy, ale aj možnosti,  ktoré pre aj  pre diagnostiku a údržbu prináša 
nastupujúce obdobie Industry 4.0, respektíve Maintenance 4.0. 
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Milan HALUŠKA 

SPOLUPRÁCA DIAGNOSTICKÝCH TÍMOV SLOVENSKA A U. S. 
STEEL, KOŠICE S. R. O. S ATD SR 

Cooperation between diagnostics teams and U.S.Steel with ATD SR 
 

Annotation 
Spolupráca medzi spoločnosťou U. S. Steel, Košice, s. r. o. a ATD SR má dlhodobú dradíciu 
v rámci realizácie rôznych výskumných projektov, podpore vzdelávania a organizovania 
odborných akcií.  

 
Efektívne plánovanie a vykonávanie diagnostických projektov je možné realizovať iba 
v prostredí vysokej odbornej úrovne a vzájomnej spolupráce pracovníkov nie len 
v rámci našej firmy ale aj členov ATD SR, ktorí pôsobia v rôznych kútoch Slovenska. 
Aby bol proces spolupráce a jeho samotný priebeh úspešný, je potrebné, aby v praxi 
fungovalo niekoľko dôležitých aspektov. 
Začnem s tým najbežnejším ale najdôležitejším – vzdelávanie. V súčasnosti má 
každý diagnostik niekoľko možností vzdelávania. V roku 2017 sa koná 20. ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie DIS v Košiciach. Na týchto konferenciách nie 
len diagnostici U. S. Steel, Košice, s. r. o., celého Slovenska, ale aj zo zahraničia 
získavajú odborné poznatky od profesionálov, ktorí tu prezentujú a odovzdávajú 
svoje skúsenosti. Odborné prednášky sú cenným zdrojom informácií a vzdelávania aj 
študentov stredných škôl a univerzít. U. S. Steel, Košice, s. r. o. sa významnou 
mierou podieľa na vzdelávaní študentov a uvádzaní diagnostických prístrojov školy 
do prevádzky. 
V súlade s európskou normou STN EN 45013 bol v roku 2000 pri ATD SR vytvorený 
nezávislý certifikačný orgán personálu technickej diagnostiky pre SR. Certifikovaný 
orgán je akreditovaný pri SNAS na metódy vibrodiagnostiky, infračervenej 
diagnostiky a tribotechniky, oprávnený vydávať medzinárodne platné personálne 
certifikáty.  
Počas histórie konania konferencií DIS vzniklo niekoľko stoviek spoločných 
projektov, ktoré riešili zložité diagnostické problémy v U. S. Steel, Košice, s. r. o., vo 
firmách na celom Slovensku aj v zahraničí. Úspešná realizácia jednotlivých projektov 
prediktívnej údržby nespočíva iba v spoločnej výmene informácií, know–how, ale 
v realizácii zložitých diagnostických projektov. Spolupráca priniesla preukázateľný 
prínos a moderné technické riešenia efektívneho prevádzkovania zložitých 
technologických zariadení. 
Za 20 ročné obdobie konania medzinárodnej vedeckej konferencie DIS vznikol 
funkčný model prediktívnej údržby tak, aby diagnostika plnila svoje úlohy bezpečne, 
kvalitne a ekonomicky. Model je vzájomne výhodný pre všetky zúčastnené strany. 
Vznikol proces kontinuálneho merania a analýz strojových zariadení 
a vyhodnocovanie ich technického stavu z pohľadu zabezpečenia spoľahlivosti 
výroby. Proces umožňuje vyhodnocovanie stavu, odporúčania a návrhy na opravu, 
tak aby jej realizácia bola bezpečná a efektívna. 
 
Kontaktná adresa: 
Ing. Milan Haluška, U.S. Steel, Košice s. r. o. 
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František VDOLEČEK 

ZAMYŠLENÍ NAD TECHNICKOU DIAGNOSTIKOU 
Reflection on technical diagnostics  

 
Annotation 
The paper reflects on technical diagnostics, its history, present and trends of its 
development. It seeks to mention the beginnings of diagnostics centuries ago and today's 
incorporation into the Industry 4.0 concept. Emphasis is placed on the role of electronics and 
measurement techniques in the diagnostic system. All of this, of course, with a certain 
degree of subjective view and experience of the author.  
    
Key words: Maintenance, measurement, SMART, technical diagnostics,  

 
ÚVOD 
Když jsem byl organizátory této tradiční konference požádán o příspěvek, přemýšlel 
jsem, o čem by mohl být. Ve velmi krátkém čase, který zbýval pro realizaci, jsem 
raději zavrhl něco moc konkrétního. Tradiční účastníci, pracující dlouhá léta 
v některé specializované oblasti technické diagnostiky toho mohou říci mnohem více 
a v několika dnech sepsaný příspěvek by jim stěží mohl konkurovat.  
V souvislosti s letošním krásným – jubilejním 20. ročníkem konference DIS 2017 
Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky nakonec zvítězila tato obecněji 
pojatá úvaha nad místem a úlohou této vědní disciplíny. Jedná se přece o nám 
blízkou záležitost, která relativně chápána, je pro někoho již stará a tradiční, pro 
jiného naopak velmi mladá a perspektivní. Pokusme se tedy na toto téma podívat 
z různých úhlů pohledu. Snad mi to dovoluje i jistá pozice, dnes už pamětníka. 
Často používáme definici, že se jedná o proces zjišťování technického stavu objektu. 
Takto volně formulovaná definice diagnostiky v její technické variantě dnes mlčky 
předpokládá i použití měřicí techniky, která zajišťuje oproti někdejším smyslovým 
vjemům objektivní posouzení. Ve snaze, nalézt tu správnou a platnou definici dia-
gnostiky, narazíme na problém, že široká škála norem z oboru se odkazuje na normu 
ČSN ISO 13372 [4]. Bohužel i zde uvedená definice diagnostiky je natolik obecná, že 
k pochopení je třeba mnohem širšího pohledu a použití dalších souvisejících definic 
pojmů, jako je třeba monitorování aj: 
Diagnostika „je ověřování symptomů a syndromů pro určení podstaty závad nebo 
poruch“, [4]. 
Symptom „je vjem získaný pomocí lidských pozorování a měření deskriptorů (vlast-
ností), který může s jistou pravděpodobností naznačovat přítomnost jedné nebo více 
závad.“ [4]. 
Monitorování stavu „je sběr a zpracování informací a dat, které ukazují stav stroje za 
určitou dobu.“ [4]. 
 
1. POHLED ZPĚT 
Technická diagnostika je velmi často řazena jako obor svým vznikem až do poloviny 
minulého století, kdy se po 2. světové válce vyprofilovala do podoby, blízké dnešní 
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realitě. Mnohdy je chápána jako jisté odvození od diagnostiky lékařské, která má tisí-
ciletou tradici, a její metody a postupy jsou těm technickým dosti podobné.  
Ve skutečnosti se ale s předchůdci dnešních oborů technické diagnostiky setkáváme 
už v 18. století, v době průmyslové revoluce. Samozřejmě, že to byly tehdy ryze sub-
jektivní metody a posouzení stavu stroje či zařízení ovlivňovala citlivost smyslů teh-
dejšího diagnostika či obsluhy. V širších souvislostech tohoto zamyšlení je ale po-
třebné zmínit i toto období. 
Zejména v následujícím 19. století se pak s rozvojem strojů, strojní výroby                            
a s využitím parního stroje jako pohonné jednotky objevují i první aplikace měření, 
které pomáhají diagnostiku a údržbu objektivizovat. Již v těchto počátcích je třeba 
připomenout zcela samozřejmou skutečnost, že diagnostika – zjištění skutečného 
stavu stroje, se objevuje jako důsledek a potřeba činností, které dnes nazýváme sys-
témem údržby. A právě v těch minulých stoletích byly počátky technické diagnostiky 
spíše vynuceným doplňkem „údržbářských snah“ o udržení stroje v provozu, či zjiš-
tění a odstranění již vzniklých problémů. 
Takto lze provázat diagnostiku a její jednotlivé obory rovněž s již zmíněným měřením 
příslušných parametrů, které nesou informaci o stavu stroje, tj. s měřením technic-
kých veličin. Veškeré snahy byly a jsou také bezprostředně svázány se spolehlivostí, 
protože jedině spolehlivý systém, stroj či zařízení uspokojí naše potřeby a splní to, co 
od něj očekáváme, proč jsme si ho pořídili.  
Jestliže byly začátky technické diagnostiky spojeny povětšinou se subjektivním po-
souzením vybraných parametrů, kterými byl hodnocen stav stroje, jeho spolehlivost, 
zbytková životnost, míra dalšího bezpečného provozu apod., pak ona vzpomenutá 
druhá polovina 20. století přechází do období, kdy se tyto závěry opírají o objektivní 
měření. Samozřejmě, že v počátcích to byly opět souhrnné parametry, hodnota na-
měřená v určitém dostupném místě, což mělo mnohdy opět omezenou vypovídací 
hodnotu.  
V dalších desetiletích se objevuje výpočetní technika, která může zpracovávat po-
drobnější analýzy, ale je tehdy představována především sálovými počítači, takže 
nějaké podrobnější frekvenční analýzy, první pokusy zpracovat teplotní pole atd., 
jsou záležitostí off-line diagnostiky a mají ještě daleko k systémům reálného času.  
Ty nastupují až v závěru minulého století, kdy elektronizace, miniaturizace a využití 
mikroprocesorů umožňují stavět výkonná a přenosná zařízení, která svými mož-
nostmi předčí i někdejší sálové počítače. Diagnostik či údržbář má s nepatrným 
zpožděním na displeji podrobné analýzy a dokonalé výsledky stavu stroje, trendy a  
z nichž může na základě svých zkušeností rychle vyvozovat závěry pro další provoz, 
nějaký zásah, či dokonce potřebné odstavení stroje.   
V tomto období, závěru minulého století a přelomu tisíciletí, jsme rovněž byli svědky 
dvou zajímavých trendů. Ten první úlohu (technické) diagnostiky přeceňoval, respek-
tive z ní udělal až jakousi „módní“ záležitost. Pod tento termín a obor byla mnohde 
snaha dostat veškeré činnosti, i ty, které s diagnostikou neměly nic společného. Na-
opak trendem druhým bylo jisté období „zbytečnosti“ diagnostiky. V době, kdy se di-
agnostika stávala nedílnou součástí údržby, přecházelo se od preventivní údržby 
k prediktivní, se objevily dokonce názory, že vlastně vše je údržba a rozvíjet v jejím 
rámci ještě obory diagnostiky je jistá zbytečnost.  
Obojí bylo naštěstí pro technickou diagnostiku rychle překonáno a dnes se plnohod-
notně uplatňují a samostatně rozvíjejí ve velmi úzké kooperaci jak obory technické 
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diagnostiky, tak údržby. Vedle toho jsou stále úžeji provázány i s již zmíněným měře-
ním, spolehlivostí a bezpečností. O tom ostatně svědčí i jednotlivé tematické bloky 
této konference s dvacetiletou tradicí. Navíc se samotná technická diagnostika roz-
dělila v nedávném, období na řadu samostatných oborů, které pro lepší výsledek lze 
různě kombinovat, i když své přístrojové vybavení a metody rozvíjí každý z nich sa-
mostatně. 
 
2. SOUČASNOST  
Dnešní diagnostika, to je ona škála oborů, na které se rozdělila, a které mohou fun-
govat samostatně, vzájemně spolupracovat i se doplňovat. Dnes se tak setkáváme 
s tradiční diagnostikou vibrační, termo, resp. termografií, elektro a tribologickou. Ve-
dle toho lze za další obory diagnostiky považovat oblast ustavování strojů, další op-
tická měření a endoskopii, defektoskopii, obory akustiky s akustickou emisí a aplika-
cemi ultrazvuku atd.  
Jednotlivé obory se dnes již relativně zcela osamostatnily, takže najít společného 
jmenovatele není snadné. Pokud se ale podíváme třeba k tradiční vibrodiagnostice, 
která v jistém období 20. století byla nejrozšířenějším progresivním směrem, pak lze 
zjednodušeně dnešní analyzátor, a nejen pro analýzu vibrací, zobecnit schématem 
dle Obr. 1. V ostatních oborech bychom mohli vytvořit schémata velmi podobná. 
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Obr.1 Zjednodušené schéma diagnostického systému [2] 
 
Základem moderní diagnostické techniky všech oborů je vlastní procesor. Velmi 
často výkonností srovnatelný s nejmodernějšími počítači, i když mnohé přístroje 
jednodušší vystačí i s rychlými a mnohem levnějšími mikrokontroléry. Každopádně 
toto „srdce“ diagnostického systému (analyzátoru) spolupracující s dalšími 
jednotkami, pamětí a výkonným softwarem je schopno nejen zjišťovat hodnoty 
základních diagnostických parametrů, jejich detailní analýzy a trendy, ale rovněž je 
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srovnávat s přípustnými hladinami. To vše v reálném čase, pokud přimhouříme oko 
nad zpožděním v řádech jednotek až desítek milisekund, navíc ještě doplněno o 
případné doporučení zásahu operátora či údržby. 
Díky aplikacím moderních výkonných procesorů se práce diagnostické techniky 
dostala na generačně novou úroveň. Když se k tomu přidá termografie v oboru IR 
záření, studené světlo LED diod pro osvětlení v endoskopech, moderní technologie 
analýzy olejů, maziv a technických kapalin a pokrok vědy a techniky dnešní doby, 
dostáváme k dispozici několik zcela rovnocenných oborů diagnostiky, pomocí nichž 
jsme schopni opravdu kvalitně posoudit stav sledovaného stroje. Při správné aplikaci 
v systému prediktivní nebo proaktivní údržby pak jsou dokonalou zárukou 
bezproblémového provozu tohoto zařízení. Jde jen o to, vybrat tu nejvhodnější 
metodu, popřípadě kombinaci několika metod. 
Z uvedeného schématu ale rovněž vyplývá, že nedílnou součástí jakéhokoli 
diagnostického systému musí být rovněž kvalitní měřicí technika. Měřicí řetězec na 
vstupu do systému, jehož prostřednictvím jsou získávány potřebné informace o stavu 
sledovaných veličin – diagnostických parametrů, musí být složen ze spolehlivých                  
a přesně pracujících prvků. Jen v takovémto případě dostane vyhodnocovací 
elektronika požadované informace bez zkreslení a chyb, takže pak může rovněž 
vyvodit i správné závěry diagnózy. Pro zajištění takového stavu je třeba tuto vstupní 
část systému, popřípadě celý systém jako celek, pravidelně sledovat a kalibrovat. 
 
3. PERSPEKTIVY  
Dnešní doba je charakterizovaná jako doba digitalizace a automatizace. Často se o 
ní hovoří jako o 4. průmyslové revoluci a v této spojitosti se uvádí trend Průmysl 4.0 
(Industry 4.0). Technika, která obsahuje procesor a je schopna pracovat plně 
automaticky pak bývá označována jako chytrá (SMART). Když se v tomto kontextu 
podíváme na technickou diagnostiku a zde používaná zařízení, můžeme zajisté 
konstatovat, že téměř všechna diagnostická technika tyto parametry splňuje. Ostatně 
zde lze mj. odkázat také na [1].  
Snad s vyjímkou různých jednoduchých ručních přístrojů, které mají většinou jen 
informativní charakter v aplikacích diagnostiky a údržby, jsou součástí technického 
vybavení výkonné procesory, pracující s náročným a spolehlivým programovým 
vybavením. Zařízení pak archivuje u jednotlivých strojů celou, nebo alespoň 
nedávnou historii. Obsluha nejen, že vidí okamžitý stav, ale rovněž všechny trendy 
vývoje sledovaných parametrů. Bezprostředně dostane i doporučení na příslušný 
zásah k odstranění blížícího se problému. Situace, kdy se nepřipouští vznik poruchy. 
Předpokládaným směrem vývoje je pak stav, kdy bude instalována základní 
technika, nebo inteligentní snímače na jednotlivých strojích, osazená moduly pro 
komunikaci prostřednictvím IR, WIFI, Bluetooth apod. komunikačních portů, takže 
obsluha bude při vstupu na provoz, nebo až do velínu okamžitě dostávat hlášení o 
změně situace kteréhokoli zařízení, včetně dostatečné lokalizace problémového 
místa stroje. Takovéto technologie dále výrazně zdokonalí spolehlivost provozů a 
posunou diagnostiku i údržbu opět o další úroveň výše. 
Rozhodně to nejsou žádné vzdálené vize, ale mnohá zařízení tak již začínají 
fungovat v dnešní době. Ostatně, pokud se na termín SMART podíváme z jiného 
zorného úhlu, pak jím můžeme označit veškerou diagnostickou techniku, nebo její 
naprostou většinu. Označení SMART je, jak již bylo uvedeno, chápáno zpravidla jako 
slovo, překládané do našich jazyků jako chytrý, inteligentní. 
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Lze ho však chápat také jako slovo zkratkové, vytvořené ze začátečních písmen [5]: 
S = konkrétní (Specific) 
M = měřitelný (Measurable) 
A = dosažitelný (Achievable) 
R = realistický (Realistic) 
T = ohraničený v čase (Time-bound) 

 
Je zcela zřejmé, že tyto požadavky (charakteristiky) opravdu splňuje většina 
diagnostických přístrojů ze všech výše uvedených oborů. Kromě toho má technická 
diagnostika (i údržba) jednu obrovskou výhodu. Tou je kvalitní a zkušený personál, 
který s ní pracuje, takže za léta provozu umí pracovat se získanými daty. V nových 
trendech, ať už je to Průmysl 4.0, Chytrá technika, Internet věcí, Chytré město apod. 
zpravidla produkuje nasazená měřicí technika, bez které se to neobejde, obrovské 
objemy dat. My v diagnostice a údržbě jsme zvyklí si z nich vybírat a třídit je. Na 
rozdíl od mnoha jiných oborů, kde tyto objemy způsobují zděšení a zmatek, protože 
jsou třeba pro jistotu v obrovských objemech GB ukládány bez dalšího využití. 
Nárokují tak obrovská úložiště pro případné následné filtrace a třídění při nějakém 
využití v budoucnosti. 
Již dnešní doba ale přináší rovněž jedno velké nebezpečí do nadcházejícího období. 
Tím je zvýšení dostupnosti diagnostické techniky, resp. měřicí techniky s výstupy 
blízkými diagnostice. To svádí mnohé amatéry a samouky, pasovat se s takto 
získaným přístrojovým vybavením na odborníky, kteří ve skutečnosti provozu spíše 
ublíží. Jejich mnohdy méně kvalitní a levné vybavení postrádá potřebné kalibrace                   
a nepracuje s dostatečnou spolehlivostí a přesností, zcela ignorují korekce vlivů okolí 
atd. Své by tady asi mohli vyprávět zejména kolegové z oboru termografie, i když 
příklady bychom našli i v dalších oborech diagnostiky. 
 
ZÁVĚR 
Příspěvek se pokusil o rekapitulaci vývoje technické diagnostiky v širších 
souvislostech. Zamýšlí se jak nad některými trendy vývoje v minulosti, současnosti                 
i nejbližší budoucnosti. To vše může být ovlivněno jistým subjektivním pohledem 
autora, řadícího se již s ohledem na působení v oboru měření a diagnostiky 
k „pamětníkům“.  
Záměrem byl pokus, ukázat mj., že ne vždy byla diagnostika v minulosti plně 
doceněna, a střízlivě je třeba hodnotit i dnešní přístupy z pohledu trendů, které 
přináší nastupující éra tzv. 4. průmyslové revoluce. Úvahy se soustředily především 
na samostatnou diagnostiku, i když bližší pozornost by si samozřejmě zasloužily                     
i detaily jejich vazeb na měření [2] popř. systémy údržby [3], což jsou ale již spíše 
další samostatná témata. 
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Peter TIRINDA 

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA AKO ÚČINNÁ PODPORA VÝROBY 
A ÚDRŽBY  

 The technical diagnostics as an efficient support of production and maintenance  
 
Annotation 
Machine condition monitoring based on the vibration measurement and analysis is very 
important and inevitable activity for increasing of operation time of machines. Monitoring 
systems must fulfill in the first place the requirements of standards for the safety and solve 
the vibration based diagnostic tasks afterwards. New strategy in the machine condition 
monitoring is presented. Scalar parameters are used to monitor the development and time 
history of specified failures which are typical for the certain machine. 
 
Key words: safety, barrier, vibrodiagnostics 

 
ÚVOD   
Technická diagnostika pozostáva z niekoľkých významných segmentov. Za 
najvýznamnejšie možno považovať nasledujúce: 

- Vibrodiagnostika 
- Termodiagnostika 
- Tribodiagnostika. 

Uvedené oblasti technickej diagnostiky sú integrálnou súčasťou preventívnej 
(prediktívnej) údržby a v niektorých prípadoch (napr. vyvažovanie rotorov, nastavenie 
súosovosti) aj súčasťou údržby strojov a priemyselných zariadení. Research and 
Markets, významná inštitúcia na analýzu svetového trhu vo svoje analýze uvádza 
predpokladaný rast obratu v nasledujúcich piatich rokov, len v oblasti monitorovania 
technického stavu o 7.37%. Uvedený nárast znamená obrat 2 168 M US$ v roku 
2022 s porovnaním 1 520 M US$ obratu predpokladaný na rok 2017. Tento nárast 
bude spôsobený najme zmenou preventívnej údržby na prediktívnu údržbu. 
Kľúčovým faktorom uvedeného nárastu obratu  je významne zníženie prebytočných 
nákladov na údržbu. 
Základne princípy vibrodiagnostiky a jej prínosy pre prax  
Základné princípy vibrodiagnostiky spočívajú v dôslednom a správnom meraní 
a analýzy mechanického kmitania strojov a konštrukcií v priemyselnom alebo 
laboratórnom prostredí. Pojem diagnostika bol zavedený v oblasti zdravotníctva, 
najmä preto vibrodiagnostiku je možné stručne porovnávať s EKG vyšetrením 
ľudského tela v zdravotníctve, aj keď  vibrodiagnostika meria a analyzuje iný 
fyzikálny faktor a samozrejme aplikujú sa aj iné metódy merania a analýzy. Ciele sú 
však spoločné, v prípade EKG je určiť zdravotný stav človeka najmä  srdca ako 
motora ľudského tela (bez chirurgického zásahu) a v prípade vibrodiagnostiky je to 
určenie technického stavu, poruchy a príčiny rôznych porúch strojov vrátane rôznych 
pohonov bez odstavenia stroja z prevádzky a bez demontáže. Exaktnejší opis 
základov vibrodiagnostiky je v tvrdení, že vibrodiagnostika je dôsledná 
a algoritmizovaná analýza zmien dynamických vlastností strojov resp. častí strojov. 
Je dôležité však zdôrazniť podstatu a ciele vibrodiagnostiky a monitorovania 
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technického stavu strojov. Podstata monitorovania technického stavu strojov je 
v meraní charakteristických hodnôt mechanického kmitania a v súčasnom porovnaní 
výsledkov merania s kriteriálnými - limitnými hodnotami určenými technickými 
normami, výrobcom stroja alebo na základe dlhodobého pozorovania technického 
stavu sledovaného stroja. Monitorovanie je spravidla zamerané na určenie 
okamžitého technického stavu, ale nie je zamerané na určenie príčin, ktoré 
vyvolávajú zmeny dynamických vlastností strojov alebo zmeny technického stavu. 
Monitorovanie technického stavu je určené najmä na ochranu a bezpečnosť strojov  
a prevádzkových prostriedkov. Prístroje a systémy určené na monitorovanie 
technického stavu umožňujú posudzovať technický stav stroja a v prípade 
havarijného stavu varovať alebo automaticky vypnúť monitorované stroje. Vzhľadom 
na vážnosť takého rozhodovania monitorovacie systémy majú byť vyrábané, 
inštalované a prevádzkované v súlade s odporúčaniami technických štandardov t.j. 
technických noriem. Okrem ochrany majetku resp. technických prostriedkov je 
dôležité si uvedomiť, že často sa jedná aj o ochranu zdravia a životov ľudí. 
V prípade, že havária alebo vážne poškodenie strojov spôsobí úraz s trvalým 
následkom alebo smrťou človeka, nedodržanie odporúčaní technických noriem môže 
mať aj trestno - právne následky. Odporúčania týkajúce sa spôsobu merania 
a miesta uloženia - inštalácie snímačov ako aj kritérií hodnotenia technického stavu 
sú zakotvené v technických normách najmä ISO, ktoré spravidla majú dlhodobú 
platnosť. Z hľadiska ich využitia v praxi sú najvýznamnejšie nasledujúce normy: 
Mechanické kmitanie na nerotujúcich častiach: 
STN ISO 10816  Mechanické kmitanie – Hodnotenie kmitania strojov  meraním na 
nerotujúcich častiach  

Časť 1: Všeobecné pokyny. 
Časť 2: Veľké stacionárne parné turbogenerátory s výkonom nad 50 MW. 
Časť 3: Priemyselné stroje s menovitým výkonom nad 15 kW a menovitými  
otáčkami od 120 min-1 do  15 000 min-1 pri meraní v mieste trvalého uloženia. 
Časť 4: Sústavy poháňané spaľovacou turbínou aeroderivátov. 
Časť 5: Sústavy strojov vo vodných elektrárňach a čerpacích staniciach. 
Časť 6:  Stroje s vratným pohybom menovitého výkonu  nad 100 kW. 
Časť 7:  Odstredivé čerpadlá pre priemyselné použitie včítane meraní na 
rotujúcich hriadeľoch. 

STN ISO 2954 Mechanické kmitanie strojových zariadení s rotačným a vratným 
pohybom.Požiadavky na prístroje na meranie mohutnosti kmitania 
Mechanické kmitanie na rotujúcich hriadeľoch: 
STN ISO 7919  Mechanické kmitanie strojov s nevratným pohybom. Meranie na 
rotujúcich hriadeľoch a kritéria hodnotenia 

 Časť 1: Všeobecné pokyny. 
 Časť 2: Veľké stacionárne parné turbogenerátory. 
 Časť 3: Spojené priemyselné stroje (agregáty). 
 Časť 4: Spaľovacie turbíny. 



 XX. výročie DIS 2017 
 
 

 
 

18 

 

 Časť 5: Sústavy strojov vo vodných elektrárňach a čerpacích staniciach.  
STN ISO 8528-9  Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými 
spaľovacími motormi  

  Časť 9: Meranie a hodnotenie mechanických vibrácií. 
Za mimoriadne významné možno považovať aj odporúčania API 670. 
 
MONITOROVACIE SYSTÉMY  
Technické prostriedky pre monitorovanie technického stavu strojov a vibračnú 
diagnostiku, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na svetovom trhu v zásade možno 
rozdeliť do nasledujúcich štyroch skupín: 
1. Kompaktné – modulárne zabezpečovacie  systémy, spriahnuté s trvale 

nainštalovanými snímačmi,  určené na prevádzkovanie v priemyselnom 
prostredí (tzv. bezpečnostné. resp. zabezpečovacie on-line systémy). 
Významnými reprezentantmi tejto skupiny sú napr. systémy VIBROCONTROL 
950/ 960/ 1500, VIBROCONTROL 6000 CM a VIBROCONTROL 6000, spĺňajú 
odporúčania ISO 10816, STN ISO 7919  a API 670 (viď. obr.1). 

 

 

 
 
Obr. 1 VIBROCONTROL 6000 spĺňa odporúčania ISO 10816, STN ISO 7919  a API 670 
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2. Kombinované zabezpečovacie a vibrodiagnostické systémy, spriahnuté s trvale 
nainštalovanými snímačmi, určené na prevádzkovanie v priemyselnom 
prostredí (tzv. integrované on-line systémy). Jedným z významných 
reprezentantov tejto skupiny je systém COMPASS 6000, spĺňa odporúčania 
ISO 10816, STN ISO 7919  a API 670 (viď. obr. 2). 

3. Systémy určené pre analýzu dynamických vlastností. resp. na servisnú 
diagnostiku strojov, ktoré sú spravidla prevádzkované v priestoroch rôznych 
laboratórií a v skúšobniach. Významným predstaviteľom  tejto skupiny je systém 
PULSE (viď. obr.3). 

4. Systémy umožňujúce vibračnú diagnostiku prostredníctvom pravidelných t.j. 
opakovaných pochôdzkových meraní v priemyselnom prostredí (tzv. off-line 
systémy).VIBROTEST 80 a VIBROPORT 80 sú prístroje, ktoré využívajú 
najmodernejšiu technológiu s farebnou zobrazovacou jednotkou, môžu byť 
dodané aj pre Ex prostredie (ATEX certifikované), sú podporované výkonným  
programom REX a RIO pre PC (viď. obr. 4). 

 
VIBROTEST 80 a VIBROPORT 80 poskytujú veľmi výkonnú platformu pre 
vibrodiagnostiku strojov a častí strojov (ozubené prevody, spojky, ložiská, atď.), ako 
aj pre statické a dynamické vyvažovanie rotorov rôznych typov rotačných strojov. Sú 
vybavené funkciami na meranie charakteristických hodnôt v závislosti na čase alebo 
na otáčkach, spektrálnu analýzu prostredníctvom prostredníctvom FFT, určenie 
príčiny poruchy ložísk prostredníctvom spektra BCU (Bearing Condition Unit – 
hodnota na určenie stavu valivých ložísk) včítane 3D zobrazenia, analýzy kmitania 
v časovej oblasti (viď. obr. 5). Pri pochôdzkovej (off-line) diagnostike je veľmi dôležité 
mať k dispozícii aj také možnosti, ktoré užívateľovi umožnia priam v teréne 
vyhodnotiť technický stav monitorovaného stroja. Na obr. 6 sú uvedené sú uvedené 
funkcie, ktoré významne podporujú účinnú diagnostiku strojov a dynamické 
vyvažovanie rotorov. 

 
Obr. 2 Systém COMPASS 6000 spĺňa odporúčania ISO 10816, STN ISO 7919  a API 670 
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Obr. 3 Systém PULSE spĺňa náročné kritéria pre analýzu dynamických vlastností, resp. na 
servisnú diagnostiku strojov 

 
 
 

  
 
Obr. 4 VIBROTEST 80 a VIBROPORT 80 využívajú najmodernejšiu technológiu s farebnou 
zobrazovacou jednotkou, môžu byť dodané aj pre Ex prostredie (ATEX certifikované) a sú 
podporované výkonným  programom REX a RIO pre PC 
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Obr. 5 COMPASS 6000, VIBROTEST 80 a VIBROPORT 80 poskytujú veľmi výkonnú 
platformu pre vibrodiagnostiku rôznych strojov ako aj časti strojov (ventilátory, čerpadlá, 
elektomotory, ozubené prevody, spojky, ložiská, atď. Sú vybavené funkciami na meranie 
charakteristických hodnôt v závislosti na čase alebo na otáčkach, spektrálnu analýzu 
prostredníctvom FFT, spektrá BCU (Bearing Condition Unit) včítane 3D zobrazenia                         
a analýzy kmitania v časovej oblasti.  
 

Ako už úvodom bolo spomenuté technická diagnostika  okrem vibrodiagnostiky 
obsahuje niekoľko významných segmentov. Na podporu opravy a údržby je to najmä 
nastavenie súosovosti rotorov pomocou laserovej techniky. Pri odhalení rôznych 
typov závad, ako napr. porucha valivých ložísk, zmena mazacích vlastností maziva 
alebo olejov, nesúosovosť rotorov, zvýšené prechodové odpory v rozvádzačoch 
a prepojovacích skrinkách a rôznych tepelných mostov môžu byť účinným nástrojom 
prostriedky a metódy tepelnej diagnostiky, ako napr. vhodné termovízne kamery. 
Záverečný súbor  obrázkov (viď. obr. 7) prináša rôzne užitočné informácie v danej 
oblasti technickej diagnostiky. 
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Obr. 6 Voliteľné funkcie, ktoré významne podporujú účinnú vibračnú diagnostiku strojov 
a dynamické vyvažovanie rotorov 

 
 

  
 
Obr. 7 Termodiagnostika a laserové nastavenie súosovosti  

 
ZÁVER 
Moderné metódy a prístroje významne menia pohľad na monitorovanie technického 
stavu strojov a prinášajú účinné riešenie zamerané na sledovanie a odhaľovanie 
širokého okruhu problémov technického stavu strojných zariadení.  
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Daniela MARASOVÁ, Janka ŠADEROVÁ, Ľubomír AMBRIŠKO 

PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE V MONITOROVANÍ PÁSOVEJ 
DOPRAVY  

Progressive technology in the conveyor belt monitoring 
 
Annotation 
The paper briefly describes the diagnostic system of the conveyor belt focusing on safety 
measurement systems, process measuring systems and control systems for processing 
output information from belt conveyor equipments. The aim of the paper is to describe the 
progressive technologies implemented to streamline the operation of the belt transport using 
the information and communication elements for the electronic control of the conveyor belts. 

 
Key words: conveyor belt, monitoring, technology 

 
ÚVOD 
Pásová doprava je aj v súčasnosti perspektívnym kontinuálnym dopravným pre 
výhody, ktoré ponúka, ako sú technická jednoduchosť konštrukcie pásového 
dopravníka, ekonomická nenáročnosť prevádzky, minimálny negatívny vplyv dopravy 
materiálu na životné prostredie. Aj napriek týmto výhodám je potrebné monitorovanie 
stavu pásových dopravníkov, ktorého úlohou je odstrániť negatívne vplyvy, ktoré 
vznikajú počas jeho prevádzky  a nepriaznivo ovplyvňujú činnosť obsluhy pásového 
dopravníka.  

 
1. MONITOROVACÍ SYSTÉM PÁSOVEJ DOPRAVY 
Zariadenia pre monitorovanie stavu pásových dopravníkov a prepravovaného 
materiálu sú znázornené na obr. 1 a rozdeľujú sa do 3 skupín, a to  na  meracie, 
procesné a riadiace systémy.  

 
 
Obr. 1 Vybrané systémy pre  monitorovanie pásovej dopravy 
Bezpečnostné meracie systémy nesmú reagovať na nepodstatné poruchy, pretože 
tým by vznikli veľké prestoje a s nimi spojené veľké finančné straty, ale musia však 
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bezpečne reagovať na poruchy, ktoré by mali za následok poškodenie dopravníka. 
Bezpečnostné meracie systémy sú určené pre zistenie porúch a nežiaducich stavov 
v systémoch pásových dopravných liniek. 
Veľkým problémom pri prevádzke pásových dopravníkov je preklzávanie medzi 
gumovým dopravným pásom a pohonným bubnom, pretože je častou príčinou 
vznietenia. Pri meraní teploty na povrchu poháňacieho bubna s čiastočným prekĺzom 
boli dosahované teploty až 150°C a pri 100% prekĺze až  370°C. Body vzplanutia 
oteru kolísali v rozsahu 240-318°C. Bod vzplanutia oteru je omnoho nižší než 
zápalná teplota gumového dopravného pásu a gumového obloženia poháňacieho 
bubna. Zápalná teplota dopravného pásu je 350-380°C [1]. Na zistenie prekĺzu medzi 
bubnom a dopravným pásom je vhodný strážič rotačného pohybu HPR 3. Skladá sa 
z  digitálnej vyhodnocovacej jednotky VHR-10 snímača SHR 3 a magnetu MHR3. 
Pre vstupný signál je možné použiť priemyslové indukčné, kapacitné a optické čidlá                
s otvoreným kolektorom alebo emitorom, dvojvodičové čidlá so suchým kontaktom 
[8].   
Pri vyhodnocovaní meraní na poháňacích staniciach diaľkovej pásovej dopravy je 
možné zistiť  závislosti diagnostických parametrov, akými sú krútiaci monent na čase, 
efektívna rýchlosť vibrácií na čase, priebeh otáčok na čase. Matematický                                
a dynamický popis veličín t.j. diagnostických parametrov experimentálne zistených 
meraním na pohonnej jednotke, je prínosom v oblasti metód bezdemontážnej 
diagnostiky a vo svojom dôsledku prínosom pre presnejšie určenie zbytkovej 
životnosti rotujúceho stroja [3]. 
Strážič kovových predmetov. Je ďalším zariadením, ktorý zabezpečuje bezpečný 
chod pásového dopravníka. Signalizuje prítomnosť kovových predmetov 
v nekovovom materiáli na dopravnom páse. Dopravný pás však nesmie byť 
spojovaný kovovými sponkami. Neplní funkciu odlučovača kovových premetov. 
Skladá sa z dvoch častí: antény a z vyhodnocovacej jednotky.  
Ortuťový strážič presypu je potrebný na blokovanie prísunu materiálu a pre 
automatizované riadenie dopravných liniek. Signalizuje zahltenie presypov 
dopravníkov a skĺzov materiálu veľmi malej a strednej zrnitosti. V zariadení nie sú 
žiadne pohyblivé časti, čo zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť.  
Ultrazvukový strážič presypov sa používa na stráženie maximálnej (minimálnej) 
a havarijnej hladiny násypu za pásovým dopravníkom. Je vhodný pre posuvné 
dopravníky, ktoré plnia viac zásobníkov naraz. Snímač sa umiestňuje na pásový 
dopravník v miestach, kde dochádza k poškodeniu dopravného pásu. Systém 
pozostáva z ultrazvukového snímača a vyhodnocovacej jednotky.  
 
Procesné meracie systémy sa používajú na meranie fyzikálnych veličín 
prepravovaného materiálu.  
Neutrónový vlhkomer je meracia súprava na meranie vlhkosti sypkých a kvapalných 
materiálov. Princíp merania je založený na interakcii rýchlych neutrónov s atómovými 
jadrami jednotlivých prvkov nachádzajúcich sa v meranom materiáli. Systém sa 
skladá z detekčnej jednotky, kompaktného bloku predzosilovača, vysokonapäťového 
zdroja a vyhodnocovacej jednotky. 
Váha pre pásové dopravníky. Používa sa na váženie sypkých materiálov 
v nepriaznivých podmienkach  banských  prevádzok. Informácie o hmotnosti sa 
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využívajú okrem určenia množstva tiež pre dávkovacie systémy. Pásová váha sa 
skladá z vyhodnocovacej elektroniky a vážiacej valčekovej stolice. Valčeková stolica 
sa dá prispôsobiť rôznym druhom pásových dopravníkov.  

 
Riadiace systémy spracovávajú výstupné informácie zo zariadení umiestnených na 
pásovom dopravníku. Z prevádzkového hľadiska sa diagnostika obmedzuje na 
merania zabezpečujúce pozorovanie a posudzovanie technického stavu pásových 
dopravníkov na základe získaného súboru dát. Výstupné informácie z meracích 
zariadení sa spravidla spracovávajú v riadiacich systémoch.  
 
2. BEZDOTYKOVÉ TECHNOLÓGIE MONITOROVANIA PÁSOVEJ 
DOPRAVY 
Mechatronika predstavuje dnes významnú oblasť výskumu, vývoja, výroby a použitia 
strojov a preniká aj do sféry pásových dopravníkov. Názov „mechatronika“ je 
odvodený od pojmov MECHAnizmy, elekTROnika a informačná techNIKA a 
reprezentuje rozsiahle aplikácie elektronických prvkov a systémov informačnej 
techniky integrovaných do tuhej, kvapalnej a plynnej fázy v uvedených strojoch [4]. 
Vývoj mikroelektroniky a informačnej techniky, vysoká spoľahlivosť a prijateľná cena 
týchto moderných prostriedkov umožňuje ich úspešné nasadenie aj v ťažkých 
podmienkach v stavebníctve, poľnohospodárstve aj ťažobnom priemysle. 
Cieľom bezdotykovej identifikácie je zvýšenie životnosti dopravných pásov. Podstata 
zvýšenia životnosti spočíva v aktívnom zapojení IT technológie do procesu 
prevádzky pásovej dopravy formou kontroly technického stavu dopravného pásu 
inštaláciou RFID čipov do dopravného pásu. Prostredníctvom RFID je možné 
sledovať všetky dôležité parametre ovplyvňujúce kvalitu a bezpečnosť pásového 
dopravníka a včas identifikovať poruchu. Dopravné pásy sú vybavené informačno-
komunikačnými prvkami pre elektronickú kontrolu dopravných pásov.  
RFID (Radio Frequency Identification) - radiofrekvenčná identifikácia umožňuje 
jednoznačnú bezkontaknú identifikáciu objektov pomocou elektromagnetických vĺn. 
Intenzívny vývoj miniaturizácie a zlacňovania viedol k objaveniu nových možností 
použitia. Už zmienený intenzívny vývoj, ktorého výsledkom sú stále menšie, 
dokonalejšie a lacnejšie komponenty RFID systémov, vedie k používaniu 
radiofrekvenčnej identifikácie v celom rade odvetví, akými sú obchod, výroba, 
v skladovanie, doprava a manipulácia a taktiež sa aplikujú v konštrukcii, prevádzke 
a diagnostike dopravníkov. Transponderová technológia je komplexný informačný 
manažment, ktorý nahrádza všetky manuálne spracovania údajov [4]. 
Výsledky výskumu ukazujú, že transpondéry je možné implementovať do pásov 
pásových dopravníkov. Tieto preprogramovateľné nosiče dát dávajú možnosť 
uloženia špecifických dát výrobcu a následne v prevádzkovom režimu doplňovať 
informácie o dobe prevádzky, kontrolných termínoch, atď. [5,7]. Integrácia 
transponderov do dopravných pásov je možná, ak spĺňajú tieto požiadavky:  

- dopravný pás nesmie byť oslabený zabudovaním transponderu, 
- uložením transpondera nesmie dôjsť k poškodeniu dopravného pásu, 
- odolnosť transponderov proti deformáciám pásu počas prevádzky dopravníka,  
- transpondery musia byť odolné voči namáhaniu dopravných pásov na ohyb pri 

prechode cez bubny malých priemerov, 
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- použité prenosové frekvencie nesmú rušiť iné frekvenčné pásma ani byť nimi 
rušené, 

- zabudovanie RFID komponentov musia zvládnuť bežní pracovníci údržby. 
 
Pre diagnostiku pohonov pásovej dopravy je vhodná metóda vibračnej diagnostiky. 
Kontinuálne meranie vibračných spektier  ložísk bubnov  a tým aj predikciu možnej 
poruchy valivých ložísk popisuje [2]. Ide o neštandardné kontinuálne meranie 
vibračných spektier ložísk bubnov pásovej dopravy využívajúce vybudených  
vysokých frekvencií vibrácií pri vzniku defektu. Ložiska bubnov majú nezávislé 
smímače vibracií s elektronikou vyrobenou pomocou technológie mikroelektro-
mechanických systémov, ktorá integruje akcelerometer a potrebnú elektroniku do 
mikrosystému s miniatúrnymi rozmermi, ktorý nie je finančne náročný.    
Technický stav ložísk nosných valčekov podperných valčekových stolíc, ale aj 
pohonných a vratných bubnov je možné monitorovať pomocou metód bezdotykovej 
termodiagnostiky, konkrétne pomocou indikácie teplotných obrazcov za použitia 
termistorových čidiel a sond [6]. S monitorovaním nosnej konštrukcie, snímaním 
teploty, rýchlosti a ťažnej sily sa zaoberá firma Ramsey. Pomerne jednoduchú 
diagnostiku umožňuje aj termovízny system, ktorý je súčasťou snímacieho vozu.  
Pre ochranu dopravných pásov pred pozdĺžnym rozrezaním, vybočením alebo 
prekĺzávaním sa využíva system Sensor Guard, Obr. 2. Je to elektornický systém 
ochrany dopravných pásov. Má tieto základné časti: 

- Senzorické slučky umiestnené v spodnej krycej vrstve dopravného pásu, ktoré 
poskytujú maximum signalizačnej energie pre detektory. 

- Detektory umiestnené pod dopravným pásom, kde existuje najväčšie 
poškodenie dopravného pásu. Sú citlivé na senzorické slučky nie sú 
ovplyvniteľné vonkajšími vplyvmi. Generujú impulzy, ktoré sú zachytávané 
senzorom a pri prerušení toku impulzov dôjde k automatickému zastaveniu 
dopravného pásu.  

- Kontrolná jednotka interpretuje signály z detektora. Zároveň uvádza do 
činnosti vizuálnu indikáciu. Poskytuje spínacie kontakty pre pásovú 
prevádzkovú kontrolu a poplachové signály, monitoruje dodávku energie 
a hlavné obvody. 

 

 
Obr. 2 Vybrané systémy pre  monitorovanie pásovej dopravy-Meracie značky, senzorické 
slučky 
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ZÁVER 
Diagnostická technika nám ponúka rôzne spôsoby monitorovania a alarmovania         
v prípade hroziaceho nebezpečenstva. Pri prevádzkovaní pásových dopravníkov 
veľmi dôležitú úlohu zohráva monitoring pre zabezpečenie ich vyhovujúceho 
technického stavu a pre ochranu zdravia obsluhy pásových dopravníkov pred 
nepriaznivými účinkami (prachom, hlukom, vibráciami a slabou viditeľnosťou). Vďaka 
diagnostike je pásová doprava spoľahlivejšia a ekonomicky menej náročná.   
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Tomáš Stejskal 

KONVOLÚCIA AKO PRIRODZENÝ PRINCÍP NÁHODNÉHO 
ROZDELENIA PORÚCH 

Convolution as the natural principle of failure distribution  

Annotation 

The article discusses the use of convolution in the mathematical field of defining random 
distribution. Convolution is made of normal and exponential distribution. The resulting 
distribution is better characterized by random phenomena with asymmetric distribution. The 
reason is the natural origin of the occurrence of a random phenomenon. 

Key words: exponential distribution, normal distribution, convolution 

ÚVOD 

V teórii pravdepodobnosti náhodného javu dominujú dva významné rozdelenia. 
Reprezentantom úplne nezávislého náhodného javu je exponenciálne rozdelenie. 
Predpokladom vzniku takého rozdelenia sú tzv. Drenickove podmienky [1], [2]. 

• Objekt sa skladá z veľkého počtu podobjektov, ktoré môžu vykazovať porucho-
vý stav. 

• Jednotlivé podobjekty sú na sebe časovo nezávislé hlavne čo sa týka objavenia 
sa poruchy.  

• Pravdepodobnosť výskytu poruchy ľubovoľného podobjektu nie je výrazne výz-
namnejšia ako u ostatných podobjektov. 

Vnútorná štruktúra objektu môže generovať rôzne rozdelenia porúch. Okamih vzniku 
poruchy je podmienený dvoma základnými mechanizmami: 

a) Objekty s jediným typom poruchy a sú rovnomerne zaťažované za rovnakých 
technických podmienok a majú homogénnu štruktúru sa môžu poškodiť približ-
ne za rovnaký čas. Pravdepodobnostné rozdelenie časových intervalov bude 
normálne, pretože sa uplatňuje princíp centrálnej limitnej vety. To jest dĺžku in-
tervalu do poruchy určuje veľa malých, nezávislých a nedominantných vplyvov. 

b) Objekty, ktoré vykazujú viacero možných typov porúch, alebo sú nerovnomerne 
zaťažované, alebo majú nehomogénnu štruktúru sa budú poškodzovať s vyš-
šou pravdepodobnosťou za kratší čas a s nižšou za dlhší časový interval. Prav-
depodobnostné rozdelenie časových intervalov bude exponenciálne, pretože sa 
uplatňuje Drenickova teoréma. Tá tvrdí, že čím je objekt zložitejší a vyhodnoco-
vaná doba dlhšia, tým viac sa rozdelenie porúch blíži k exponenciálnemu rozde-
leniu.  

Normálne rozdelenie má jedinú predpovedateľnú zložku a to je približný čas 
objavenia náhodného javu. Exponenciálne rozdelenie nemá ani túto zložku. Jav sa 
môže objaviť s nejakou pravdepodobnosťou za okamih a túto pravdepodobnosť 
nestratí ani po uplynutí ľubovoľného času. Exponenciálne rozdelenie sa preto 
označuje ako rozdelenie „bez pamäte“ (memoryless). Informácia o tom, že udalosť 
nenastala po uplynutí k hodín, nemení pravdepodobnosť toho, že nastane v budúcich 
x hodinách. Je to podobné ako pri hádzaní kockou. Pravdepodobnosť že padne 
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šestka je jedna šestina. Táto pravdepodobnosť sa nemení ani po ľubovoľnom počte 
hodov kockou. 
Exponenciálne rozdelenie je jediné ktoré vykazuje konštantnú mieru vzniku 
náhodného javu. Je to však značne problematický parameter, pretože v praxi sa 
často vyskytujú rozdelenia ktoré majú premenlivú mieru vzniku náhodného javu 
(premenlivú mieru poruchovosti), pričom do určitej miery spĺňajú aj Drenickove 
podmienky. To môže ľahko viesť k falošným a nesprávnym interpretáciám 
náhodného javu. 
V praxi sa dosť často možno stretnúť s kombináciou oboch princípov náhodnosti. 
Napríklad náhodný jav vzniku únavového poškodenia. Väčšinou sa jedná 
o asymetrické rozdelenie, ktoré matematici aproximujú známymi asymetrickými 
rozdeleniami. Tak sa na tento účel použili rozdelenia Lognormálne, Weibullove 
a Gamma. Ani jedno z týchto rozdelení nevychádza z princípu vzniku náhodných 
rozdelení. Je však rozdelenie, ktoré tento princíp neporušuje. Jedná sa o konvolúciu 
exponenciálneho a normálneho rozdelenia. 

PRÍKLAD KOMBINÁCIE ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV NÁHODNÉHO ROZDELENIA 

V niektorých prípadoch je vhodnejšie uviesť príklad na mechanizmus vzniku 
náhodného rozdelenia porúch, než ich interpretovať pomocou vzorcov. Životnosť 
klasických žiaroviek s volfrámovým vláknom je definované normálnym rozdelením. 
Pri rovnakých podmienkach zaťažovania sa vlákno postupne odparuje a stenčuje, až 
kým sa nedosiahne kritická hodnota prierezu. Pri kritickej hodnote a prúdovom 
náraze sa vlákno pretrhne. Takýto popis náhodného procesu produkuje normálne 
rozdelenie porúch, pretože kritický stav závisí od mnohých málo významných 
okolností. 
Ak sa pozrieme na životnosť žiarovky z hľadiska užívania, tak sa všeobecne zmení 
proces zaťažovania na exponenciálnu funkciu. Niektoré žiarovky sú málo využívané. 
Napríklad žiarovky v suterénoch. Iné žiarovky sú takmer nepretržite využívané. 
Napríklad žiarovky v trojzmenných prevádzkach. V prípade, že by sa naplnili 
Drenickove podmienky, tak rozdelenie bude len exponenciálne. Takéto 
nerovnomerné zaťažovanie je možné aplikovať na ľubovoľný objekt.  
Vyššie popísaný princíp určuje aj podmienky použitia kombinácie náhodného 
a exponenciálneho rozdelenia. Je nutné dávať pozor na prípad, keď podmienky 
stratia všeobecný charakter náhodnosti zaťažovania. Potom sa nemôže použiť 
navrhovaný postup výpočtu rozdelenia. 

KONVOLÚCIA 

Konvolúcia je špeciálna matematická operácia, ktorá vyjadruje zmenu funkcie medzi 
časovou a frekvenčnou oblasťou pri násobení dvoch funkcií. 
Matematická interpretácia konvolúcie sa prvý krát začala využívať na výpočet 
prevodových vzťahov medzi frekvenčnou a časovou oblasťou záznamu vibrácií. 
Fourierovu transformáciu možno vykonať matematickým postupom násobenia 
analyzovanej funkcie harmonickou funkciou. Následnou integráciou sa zistia 
neznáme frekvenčné koeficienty (1). 
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Kde na  je n - tý neznámy koeficient, ( )tx  je časový priebeh sledovanej vibrácie, 0ω  je 
kruhová frekvencia najdlhšej periódy 0T . 

Vyššie uvedený integrál má nenulový výsledok iba v prípade násobenia rovnakých 
harmonických funkcií. Z toho dôvodu je aj riešiteľný. Násobenie rovnakých 
harmonických funkcií daný rovnicou (2) 
 

2
2cos1cos2 ϕϕ +

=   (2) 

Graficky je tento násobok zobrazený na obrázku 1. 

 
Obr.1 Grafické umocnenie funkcie ϕcos . 

 
Ako vidieť, výsledok je funkcia s dvojnásobnou frekvenciou. Okrem matematického 
postupu jestvuje aj fyzikálny postup určenia frekvenčného spektra vibrácií. 
Fyzikálny postup riešenia Fourierovej transformácie spočíva vo filtrovaní signálu 
úzkopásmovým filtrom. Pri tejto fyzikálnej interpretácii nevzniká dvojnásobná 
frekvencia, len sa harmonická funkcia po filtrácii fázovo posunie o štvrť periódy.  
Fyzikálny jav filtrácie je napríklad budenie systému zavesených závaží. Ak máme 
zavesené závažia na spoločnom nosníku, tak budiace závažie rozkmitá iba závažie 
s rovnakou dĺžkou závesu. Jediný rozdiel je iba vo fáze. Budiace závažie predstihuje 
kmitavý pohyb o štvrť periódu (Obr. 2). 
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Obr. 2 Harmonické budenie sústavy závaží a výsledok konvolúcie. 

 
Hľadal sa spôsob ako tento jav matematicky interpretovať. Hľadanou závislosťou je 
matematická operácia, ktorá by dala rovnaký výsledok ako fyzikálna filtrácia vibrácií. 
Touto operáciou je práve konvolúcia. 
Všeobecná operácia konvolúcie [4] je daná rovnicou (3) 

 

( ) ( ) ∫
∞

∞−

−= τττ dtsctstc )()(*    (3) 

Kde )(tc , )(ts  sú zmiešavané funkcie v časovej oblasti, hviezdička je znak operácie 
konvolúcie )(τc  je funkcia posunutá o časovú hodnotu voči počiatočnej funkcii. 
Význam integrálu v rovnici (3) lepšie charakterizuje obrazová simulácia procesu 
konvolúcie (Obr.3). 

KONVOLÚCIA V TEÓRII NÁHODNÝCH JAVOV 

Konvolúcia v časovej oblasti má určité zaujímavé vlastnosti, ktoré možno využiť aj 
v inej oblasti fyzikálnych javov než sú vibrácie. V časovej oblasti konvolúcia vyjadruje 
postupnú integráciu z prieniku vzájomne sa oproti sebe posúvajúcich funkcií, pričom 
jedna z nich je so zápornou premennou (to znamená je zrkadlovo otočená). Je to v 
podstate proces zmiešavania funkcií v časovej oblasti. 
Vo všeobecnosti možno zmiešať ľubovoľné funkcie. Pre účely pravdepodobnosti 
náhodných javov je vhodné zmiešať exponenciálne a normálne rozdelenie (Obr.3). 
Zmiešavanie nastáva vzájomným presunom funkcií, pričom sa vypočíta plocha 
vzájomného prekrytia ako výsledná funkcia. 
 
 
 
 
 



 XX. výročie DIS 2017 
 
 

 
 

32 

 

 

 
Obr. 3 Konvolúcia normálneho a exponenciálneho rozdelenia pri postupnom výpočte 
integrálu. (Zdroj obrázka [3]). 

ZÁVER 

Cieľom príspevku bolo poukázať na možnosti použitia konvolúcie pre oblasť 
náhodných javov. Z priebehu konvolúcie normálneho a exponenciálneho rozdelenia 
porúch dostaneme typické asymetrické rozdelenie. Keďže konvolúcia vychádza 
z prirodzených princípov vzniku náhodných javov, možno predpokladať, že takto 
získané rozdelenie bude vhodné na popis reálnych javov. Aj keď použité vzorce 
v príspevku sú všeobecné známe v teórii, účelom bolo názorne poukázať na 
jednotlivé súvislosti a možnosti širšieho použitia konvolúcie. Príspevok vznikol v 
rámci grantovej úlohy APVV-15-0149 Vyskum nových metód merania kondície 
strojov, KEGA 039TUKE-4/2016, a VEGA 1/0124/15 Výskum a vývoj pokročilých 
metód virtuálneho prototypovania výrobných strojov 
 
POUŽITÁ LITERATÚRA 
[1] Drenick R. F., The Failure Law of Complex Equipment, The Journal of the So-

ciety for Industrial Applications of Mathematics, December 1960, Vol 8, No. 4, 
pp 680-689. 

[2] Kececioglu D., Reliability Engineering Handbook Vol II, PTR Prentice Hall, New 
Jersey, 1991, pp 341-349. 

[3] Gombási Gábor, Nagy Sándor, Konvolúció animáció, dostupné na internete 
(2017) http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/index.html 

[4] TŮMA, Jiří., Zpracování signálů z mechanických systémů užitím FFT. Praha, 
1997. 

Kontaktná adresa: 
Ing. Tomáš STEJSKAL PhD., Katedra výrobnej techniky, SjF, TU v Košiciach, Letná 9, 042 
00 Košice, e-mail:  tomas.stejskal@tuke.sk, tel: 055/6022367 

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/convolution/index.html
mailto:%20tomas.stejskal@tuke.sk

	DIAGNOSTIKA a ÚDRŽBA – k 20. výročiu ATD
	Spolupráca diagnostických tímov Slovenska a U. S. Steel, Košice S. R. O. s ATD SR
	Zamyšlení nad technickou diagnostikou
	Technická diagnostika ako účinná podpora výroby a údržby
	PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE V MONITOROVANÍ PÁSOVEJ DOPRAVY

