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Vážení diagnostici a priatelia technickej diagnostiky, 

 

v roku 2000 pri ATD SR bol vytvorený nezávislý Certifikačný orgán personálu 
v technickej diagnostike (COP TD) pre SR, akreditovaný pri SNAS na metódu 
vibrodiagnostika, infračervená diagnostika a tribotechnika. Certifikačný orgán je 
oprávnený vydávať medzinárodne platné certifikáty pre pracovníkov v danej oblasti 
a v príslušnej kategórii po splnení predpísaných kritérií. V roku 2016 COP TD 
úspešne absolvoval reakreditáciu a v roku 2017 SNAS vykonal v rámci dohľadu na 
COP TD svedecké posúdenie a  posúdenie na mieste taktiež s úspešným koncom. 

1. Poslanie a ciele certifikačného orgánu 

 poslaním certifikačného orgánu je na základe žiadosti žiadateľa oficiálne posúdiť 
jeho kompetentnosť na vykonanie technickej diagnostiky strojov a zariadení; 

 kompetentnosť žiadateľa sa posudzuje preskúšaním podľa požiadaviek  platnej 
certifikačnej schémy, ktorá je v súlade s platnou slovenskou legislatívou v oblasti 
technickej diagnostiky strojov a zariadení; 

 na základe výsledkov skúšok certifikačný orgán vydá alebo odmietne vydať certifi-
kát spôsobilosti; 

 certifikačný orgán dodržiava zásady Etického kódexu registrovaného člena SNAS 
a používa akreditačnú značku v súlade s politikou prijatou SNAS; 

 certifikačný orgán má autoritu a udržiava zodpovednosť za certifikáciu, za svoje 
rozhodnutie týkajúce sa udeľovania, udržiavania, recertifikácie, rozšírenia zúženia 
rozsahu certifikácie ako aj pozastavenia alebo odobratia certifikátu zodpovedá 
v plnom rozsahu; 

 certifikačný orgán je nezávislý a nestranný voči žiadateľom, kandidátom 
a certifikovaným osobám, ich zamestnancom a zákazníkom; 

 politika a postupy pre certifikáciu osôb sa vykonávajú spravodlivo pre všetkých 
žiadateľov, kandidátov a certifikované osoby; 

 dodržiavanie zásad etického konania je súčasťou jeho vyhlásenia politiky kvality. 

2. Oblasť certifikácie 

COP TD vykonáva certifikáciu personálu v technickej diagnostike podľa nasledovnej 
tabuľky: 
 

Položka 
číslo 

Oblasť akreditácie Kategória Názov 
Špecifikácia 
požiadavky 

1 Vibračná diagnostika 

I Vibrodiagnostik I 

ISO 18436-2: 2004 
Smernica COP-01-07 

II Vibrodiagnostik II 

III Vibrodiagnostik III 

IV Vibrodiagnostik IV 

2 Infračervená diagnostika 

I Infračervený diagnostik I 
ISO 18436-7: 2008 
Smernica COP-02-07 

II Infračervený diagnostik II 

III Infračervený diagnostik III 

3 Tribotechnická diagnostika 

I Tribotechnik I ISO 18436-4: 2008 
ISO 18436-5: 2012 
Smernica COP-03-10 

II Tribotechnik II 

III Tribotechnik III 
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3. Požiadavky na spôsobilosť žiadateľov 

COP TD poskytuje požiadavky na certifikáciu na internetovej stránke ATD SR, pre 
požadovanú certifikačnú schému, kvalifikačné požiadavky certifikácie, vrátane 
podmienok certifikácie a vydania certifikátu. Žiadateľ je povinný predložiť tlačivo 
„Vyšetrenie fyzickej spôsobilosti“. 

4. Preskúšanie 

COP TD na základe vyhodnotenia žiadosti kandidáta a úhrade certifikačných 
poplatkov, vykonáva v určenom termíne kvalifikačnú skúšku kandidáta. 

Kvalifikačná skúška sa vykoná pre požadovanú certifikačnú schému podľa smernice: 

a) vibračná diagnostika – Smernica COP-01-07,  

b) infračervená diagnostika – Smernica COP-02-07, 

c) tribotechnická diagnostika – Smernica COP-03-10. 

Výsledky skúšok sú zaznamenané v tlačive Protokol o skúške. 

COPTD v prípade ak dôjde k zmenám v certifikačnej schéme ohľadom 
posudzovania, túto skutočnosť bez odkladu sprístupní verejnosti na: 

 http://atdsr.sk,  

 v časopise - Spravodaj ATD SR, 

 v odborných publikáciách, seminároch, konferenciách atď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Školenie – infračervená diagnostika 
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5. Doba platnosti certifikátu 

Certifikát sa vydáva na dobu 5 rokov. Pred uplynutím tejto doby,  môže certifikovaná 
osoba požiadať o recertifikáciu. Recertifikáciu vykonávame po preverení, či 
certifikovaná osoba aj naďalej plní platné certifikačné požiadavky. Recertifikáciu 
vykonáva COP TD nasledovnými spôsobmi: 

 recertifikácia s opakovaním certifikačnej skúšky v plnom rozsahu, 

 recertifikácia bez opakovania certifikačnej skúšky. 

Podmienky recertifikácie sú popísané v smerniciach  COP-01-07, COP-02-07, COP-
03-10. 

6. Podmienky používania 

 kandidáti  pred skúškami podpisujú Dohodu medzi Certifikačným orgánom 
vykonávajúcim certifikáciu osôb a certifikovanou osobou o podmienkach po-
užívania certifikátu; 

 pri nedodržaní týchto podmienok, je certifikačný orgán oprávnený odobrať 
certifikovanej osobe certifikát; 

 výhradným majiteľom certifikátov je certifikačný orgán. 

7. Odvolania proti rozhodnutiu a sťažnosti 

Odvolania a sťažnosti voči rozhodnutiu a činnosti COP TD možno podať písomnou 
formou vedúcej COP TD, ktorý je zodpovedná za ich objektívne vybavenie (obr. 1). 

 
       

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Štruktúra riadenia COP TD  

 
 

K dnešnému dňu 20.9.2017 COP TD vydal celkovo 256 certifikátov. Toto číslo za 
celé obdobie vzniku COP TD sa niekomu môže zdať nízke, ale v roku 2017 sme 
certifikovali 38 osôb, pričom toto číslo ešte môže narásť nakoľko do konca roka 
chýbajú ešte tri mesiace.  
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Pre nás tento úspešný rok však ukazuje, že činnosť ktorú v rámci technickej 
diagnostiky vykonávame sa už dostala do povedomia a záujmu odbornej verejnosti 
nie len 17 ročným úspešným obdobím pôsobenia COP TD na Slovensku, ale aj 
výbornou propagáciou hlavne vedúcej COP TD Doc. Ing. Viery Peťkovej, PhD. ktorá 
na rôznych odborných fórach alebo prostredníctvom odborných článkov či publikácií 
priťahuje záujem technikov, diagnostikov, údržbárov a manažérov o získanie 
certifikátu z vybranej oblasti technickej diagnostiky, pretože  úspech každej firmy 
závisí nie len od inovácie technológie a procesov, ale aj od snahy jej zamestnancov 
odborne rásť a neustále sa vzdelávať. 
 
 

 
   Ing. Stanislav Ninis 

manažér kvality 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košice, október 2017 
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Milena KUREKOVÁ 

ŽIVICE V OLEJI – NEPRIATEĽ STROJNÝCH ZARIADENÍ 

Oil degradation products  – enemy of machines 
Annotation 
Very important factor when oil is in operation is its quality. Degradation – oil ageing is an 
ineligible privation which is caused by several effects. Reasoning of non-steady oil 
degradation, as well as ineligible thermic products  is the mater by wide tribotechnical public 
concerned.  

Key words:  oil degradation, thermic degradation, IR spectra 

 

ÚVOD 

Sledovanie degradácie oleja  v zariadení je jedna z najdôležitejších diagnostických 
metód, pomocou ktorej sa dá charakterizovať  stav zostarnutia oleja a taktiež sa 
môže predpokladať aj jeho ďalšia životnosť. 

Degradácia oleja sa pomocou laboratórnych analýz dá sledovať viacerými  
metódami. Na určenie stupňa degradácie je potrebné  určiť také parametre, aby bola 
správna vypovedacia schopnosť. Najčastejšie sa stanovujú  kinematická viskozita, 
číslo kyslosti, bod vzplanutia, úbytok dôležitých aditív, deemulgačná charakteristika 
a prítomnosť degradačných produktov ako aj živíc. 

Všetky tieto metódy sú roky uznávané a normované nie len slovenskými STN 
normami, ale aj zahraničnými ISO, DIN, GOST,  resp. ASTM normami.   

Okrem spomenutých klasických metód veľmi významnú úlohu zohráva Infračervená 
(IČ)  spektroskopia, ktorá na základe spektier vyhodnotí stupeň degradácie oleja. 
 
 

DEGRADÁCIA OLEJA 

Prečo je tento príspevok zameraný práve na degradáciu oleja? Celá odborno - 
tribotechnická verejnosť, ktorá  sa len trochu  venuje tribotechnike, resp. 
tribodiagnostike vie, že stupeň zostarnutia – zdegradovania oleja je pre nich tá 
najdôležitejšia informácia. Mnohí však nevedia, že existujú viaceré druhy degradácie 
oleja, ktoré prinášajú so sebou  iný  stupeň rizikovosti pre zariadenie a jeho možnú 
poruchovosť.  

Degradácia ropného oleja by sa mohla podľa charakteru  prebiehajúcich procesov v 
oleji rozdeliť minimálne do troch základných skupín. Na vysvetlenie jednotlivých  
druhov degradácie olejov možno použiť napríklad turbínové oleje, u ktorých je 
predpoklad veľmi dlhej životnosti (10-15 niekedy aj viac rokov ).   

 
1. Olej   s vyhovujúcimi kompletnými  prevádzkovými podmienkami 

Kompletným prevádzkovým podmienkam vyhovuje olej, ktorý nie je  degradovaný 
prehrievaním nad určenú teplotu, napr. cca 60°C, nie je  kontaminovaný vodou 
a mechanickými  nečistotami. Nečistoty sú vlastne katalyzátormi degradácie.  
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Počas degradácie oleja nastáva klasická  oxidačná reakcia, pri ktorej pomaly 
ubúdajú dôležité aditíva – nízkoteplotné antioxidanty, ktoré chránia olej pred prudkým 
zostarnutím. Táto degradácia je pomalá a prebieha počas predpísanej celej 
životnosti oleja. Možno namietať, že taký ideálny stav sa nedá v prevádzke udržať. 
Ale nie je to tak. Je mnoho ukážok z  praxe, kedy odborná starostlivosť o olej je 
dôkazom toho, že  sa dá očakávaný výsledok dosiahnuť. Sledovanie  teploty oleja 
alebo aspoň teploty ložiskového materiálu je možné skoro na každej turbíne, 
kompresore alebo iných väčších zariadeniach. Pri náhodnom zvýšení teploty 
a rýchlym zásahom jej zníženia olej stratí len minimálne množstvo antioxidantu. 
Príklad vniknutia vody do oleja (netesnosť upchávok resp. olejových chladičov ) sa 
dá tiež efektívne odstrániť  vhodnými na to určenými  filtračnými zariadeniami. Takáto 
starostlivosť  predpokladá udržať dlhodobo olej vo svojej kondícii. Diagnostika IČ 
spektroskopiou nevykazuje  v tomto prípade žiadne anomálie porovnaním s  novým 
olejom, poprípade len mierny úbytok antioxidantu a postupnú prirodzenú oxidačnú 
degradáciu.  

 

2. Olej s dlhodobejším teplotným zaťažením 

Druhou skupinou  degradácie je tzv. termická degradácia, ktorá vzniká  už ako 
dôsledok poruchy zariadenia technického systému – dlhodobejšieho nadmerného 
tepelného zaťaženia (prehrievania) oleja nad predpísanú teplotu. Môžu nastať 
viaceré technické prípady prehrievania  ako  napr. zanesenie chladičov uhličitanom 
z chladiacej vody, čím sa zabráni výmene tepla medzi styčnými plochami, čiže 
dlhodobé chladenie oleja. V takýchto prípadoch je veľmi ťažké pohotovo 
prevádzkovo reagovať, pretože sa príčina nedá vždy okamžite odstrániť. Nastáva 
tzv. termická degradácia - zmena chemického zloženia oleja na základe porušenia 
chemických väzieb. Takýto  olej je  tmavší, mení sa jeho prirodzený pach. Prečo  
takýto olej nevyhovuje ? Pretože stráca svoje predpísané vlastnosti, mazacie 
schopnosti a často krát sa začínajú tvoriť nebezpečné termické degradačné produkty 
– živice. 

Problematika nebezpečných lepivých živíc   trápi mnohých tribotechnikov, preto je 
dôležité práve na túto tému upozorniť. Tento stav - prehriatie oleja sa dá veľmi 
efektívne sledovať  pomocou diagnostiky IČ spektroskopiou a určiť tak skrátenú  
životnosť oleja.  
 
3. Lokálne prehriatie oleja 

Najnepriaznivejšou, resp. najviac problémovou skupinou degradácie je lokálna 
degradácia oleja, to znamená, že dochádza k intenzívnemu  prehrievaniu oleja  len 
na určitom mieste. Mnohokrát je pre prevádzku ťažko identifikovateľné miesto 
prehrievania a jeho odstránenie. Nastávajú veľké záťaže pre olej ale taktiež len 
lokálneho charakteru. Priemerná teplota oleja môže byť zachovaná resp. len mierne 
zvýšená, ale na mieste prehriatia môže olej mať teplotu nad 100 °C a dochádza 
k nadmernej tvorbe živíc. A tieto živice sa neustále tvoria, až kým nie je lokálne 
prehrievanie odstránené. Táto lokálna degradácia sa nezaznamená ani na IČ 
spektrách, pretože sa nevyskytuje  termická degradácia celej olejovej náplne. Často 
ani ostatné klasické analýzy nezachytia zmenu navýšenia parametra. Najčastejšie 
mierne vzrastie kinematická viskozita, ktorá má však povolený rozptyl + 15 %, takže 
mnohokrát je to v počiatkoch  neidentifikovateľné. Najjednoduchšou metódou zistenia 
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prítomnosti živíc v oleji je ich zachytenie vákuovou filtráciou na membránových 
filtroch 0,2 µm, 0,45 µm a 0,8 µm a ich identifikácia kvalitatívnou skúškou.   

 

TVORBA, VÝSKYT, NEBEZPEČENSTVO A LIKVIDÁCIA ŽIVÍC 

Ako už bolo spomenuté, živice sú termické degradačné produkty, ktoré vznikajú 
prehrievaním resp. prudkým lokálnym prehriatím oleja. Najväčšie nebezpečenstvo 
spočíva v tom, že  sa nenachádzajú len v objeme oleja, ale sa zachytávajú a lepia na 
rôzne časti zariadenia. Kým sa problém neodstráni, stále vznikajú. Likvidácia týchto 
živíc záleží mnohokrát od rozhodnutia prevádzkovateľa. Olej sa dá vymeniť za nový, 
ale tým nie je problém odstránený a výskyt živíc sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
zase objaví. Výmenou oleja sa môže problém len zmierniť. 

Na základe intenzívneho štúdia v našom  tribotechnickom laboratóriu sme zistili, že 
aj samostatné živice sa správajú podľa rozdielnych podmienok nevyspytateľne. 

V krátkosti by sa to dalo zhrnúť do viacerých bodov, ale v skutočnosti to závisí od 
rozdielnosti strojných zariadení, od prevádzkovej a prehrievacej teploty, od počtu 
odstavovania resp. ochladzovania oleja a jeho ponechanie v rezerve pod 60 °C. 
Medzi najdôležitejšie faktory patrí aj životnosť oleja a jeho už nasýtenie 
degradačnými produktmi, pretože je známe, že oleje dnešného moderného typu 
nemajú takú schopnosť rozpúšťať toľko degradačných produktov ako boli bežné oleje 
I. typu. Nedá sa však povedať, že je chyba v moderných olejoch. Oni skutočne majú 
vylepšené vlastnosti, ale nezvládajú  prehrievanie oleja nad povolenú hodnotu.    
 
Typy živíc                             

Živice sú nebezpečné nie len preto, že vznikajú v oleji a ostávajú v objeme, ale 
hlavne vtom, že majú lepivý charakter a usádzajú sa na rôznych častiach zariadenia 
a môžu veľmi ľahko spôsobiť nežiaducu poruchu. 

Na základe popísaných skutočností sa problém  výskytu živíc môže rozdeliť na dve 
časti. Živice vyskytujúce sa v oleji a živice nalepené na častiach zariadenia. 

Preto aj ich likvidácia je komplikovanejšia, ako by sa na prvý pohľad zdalo. 

Odstraňovanie živíc z oleja a z povrchov zriadenia je jedna samostatná kapitola, 
ktorej sa venujú  určení odborníci. 
 

Ukážky rôznych typov živíc tvoriacich sa v oleji 
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Ukážky rôznych typov živíc odstránených z povrchov zariadenia do oleja  
                                                                   

 

 

 

 

 

 

ZÁVER 

Kvalita oleja je jedným z najdôležitejších faktorov pre bezporuchovú prevádzku 
strojných zariadení. Avšak degradácia oleja je prirodzený jav, ktorý po určitej dobe 
musí nastať. Naskytuje sa však otázka, ako sa dá degradácia ovplyvniť natoľko, aby 
sa starnutie oleja a jeho degradačné produkty znížili. 

Prax dokazuje, že je to možné zvýšenou starostlivosťou o zariadenie ako 
aj odbornou starostlivosťou o olej. 
 
 
 

Kontaktná adresa: 
Ing. Milena KUREKOVÁ 
InterTriboDia s. r. o., Francúzska 9, 935 21  Tlmače  
e – mail: info@intertribodia sk, tel.. +421 907 794 060,www.intertribodia.sk 
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Ondrej VALENT 

ČO ROBÍME ŠPATNE? PREČO NEFUNGUJE VÄČŠINA PROJEKTOV 

PREDIKTÍVNEJ ÚDRŽBY? AKO NA TO? 

What we are doing bad? 

 

ÚVOD 

Je niečo zhnité v štáte Dánskom ... . 

Nie len princ Hamlet (Shakespeare) to videl, ale vidím to i ja. 

Keď som chodil na školenie predajcov k jednej z vedúcich svetových firiem, tak ma 
učili, že predajca má byť jazykom na úrovni krčmy 4. cenovej skupiny, aby  každý ho 
pochopil. Keď začnete hovoriť moc technicky, VAČŠINA ĽUDÍ Vás prestane vnímať. 
Preto ten tón ... Používam zdravý sedliacky rozum ... Bohužiaľ v súčasnosti veľmi 
vzácny... . 

Najnovší výskum ukazuje, že len 15% projektov prediktívnej údržby je 
úspešných - užívateľ je spokojný. Je to katastrofa !!! 

Starý pán Pareto vymyslel pravidlo 80/20. Platí to aj tu: 80 percent neúspechu a 20 
percent úspechu. My, diagnostici  máme sa za to veľmi, veľmi hanbiť. Malo by to 
byť opačne: 80 % úspešných a 20% neúspešných projektov! Kde sa stala chyba? 

Pareto hovorí - riešme 20% podstatných vecí a vyriešime 80% problémov  a hlavne 
ušetríme 80% nákladov na opravy. Čo robíme my? Riešime nepodstatné veci,  
a zákazníkovi – nášmu pánu - utieka obrovské množstvo čistého zisku zo zbytočných 
odstávok. Samozrejme, potom, keď prídem do fabriky  a ponúkam diagnostiku, každý 
my povie ... máme to, ale nie sme spokojný. Alebo ešte horšie ... my nemáme žiadne 
problémy, pretože o nich nevedia. 

Môžem ukázať desiatky prípadov katastrofálnych diagnostických správ - robíte 
diagnostiku niekoľko rokov alebo desiatok rokov vo Vašej fabrike, a stav strojov je 
katastrofálny. V prednáške to uvidíte, nie je možné ich publikovať. 

Najhorší sú tzv. rýchlo certifikovaní hochštaplery - „diagnostici“, ktorý si kúpia niečo 
... a začnú ponúkať diagnostické služby. Certifikácia umožní efekt trojského koňa --- 
diletant začne robiť nezmyselnú prácu a vydáva to za diagnostiku - zhodí dobrú 
povesť a ničí očakávania. 

Je dôležité ... že je lacný... . Bohužiaľ kupujeme podľa toho všetko - jediné kritérium 
výberových riadení je - najnižšia cena. Všade vidíme čerpadla z Itálie, Egypta, 
a najhoršie ... motory a lisovací stroje z Číny. Uťahujete skrutku a odpadne mu hlava 
... je to čínske blato a nie železo... a už vôbec to nie je švédska ložisková oceľ. Starý 
žid ale hovoril, nie som taký bohatý, aby som kupoval lacné veci. Nemôžete chcieť 
od Trabanta, aby bol Mercedesom. 

Certifikovaný hochštapler ponúka „diagnostiku“ za extrémne nízku cenu, cenu jeho 
zariadenia i tak má späť za niekoľko mesiacov. Keď prídem a vyriešime problém- 
koreňové príčiny poškodenia a vystavím faktúru, všetci sa divia, prečo je tak vysoká? 
Nezaujíma ich, že kvôli hochštaplerovi majú na troch motorov niekoľko miliónov 

https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Sprichw%C3%B6rter/Je%20nie%C4%8Do%20zhnit%C3%A9%20v%20%C5%A1t%C3%A1te%20d%C3%A1nskom#section-Wissenssammlungen_2FSprichw_C3_B6rter_2FJe+nie_C4_8Do+zhnit_C3_A9+v+_C5_A1t_C3_A1te+d_C3_A1nskom-Jenie_C4_8Dozhnit_C3_A9v_C5_A1t_C3_A1ted_C3_A1nskom.


 XX. výročie DIS 2017 
 
 

 
 

13 

 

výpadku produkcie, ale len to, že „diagnostika stála len 3*2000 Kč“. Nie je to pravda. 
Šlendriánstvo hochštaplera ich stálo niekoľko miliónov alebo desiatok miliónov.  

A to 4-8 rokov každý rok. Takí diagnostici by radšej mali pásť ovce na horách. Tam 
by aspoň urobili akýsi úžitok - milujem bryndzu, oštiepky a žinčicu ... . Nehovorím 
z brucha, to sú konkrétne prípady z nemenovateľných tovární. Obchodné tajomstvo 
... . 

Prečo je to tak? 

Keď som bol na školení u Jima Berryho, ktorého väčšina poznáte z ich 
diagnostického plagátu, tak po 5 dní veľmi intenzívneho školení sme dostali 120 
stránkový ťažký test, kde sme museli riešiť konkrétne prípady meraní na strojoch. 
Certifikáciu sme dostali len pri úspešnosti viac ako 92%. Väčšina našich 
hochštaplerov by cez tie testy neprešla.  

MÁME ŤAŽKÝCH DILETANTOV, KTORÝ SA NAZÝVAJÚ DIAGNOSTIKMI. 
Bohužiaľ majú na to certifikát ...  

Ako som spomínal, firmy vyberajú podľa papiera a ceny ... takže druhá príčina 
je tu. 2000Kč za motor – prevodovku - výkonný člen  je veľmi atraktívna. Ale... čo tie 
milióny na výpadku produkcie? Predsa nedáme za analýzu a odstránenie 
koreňových príčin 30 000 Kč! Šetríme za každú cenu. 

Meranie len CELKOVÝCH HODNOT nízkofrekvenčných vibrácií podľa 
ISO/STN/ČSN 10816 je obrovským podvodom na zákazníka. V žiadnom prípade 
nestačí na vyhodnotenie stavu stroja a príčin jeho poškodení. BEZ ĎALŠÍCH 
INFORMÁCIÍ JE TO VEĽMI ZAVÁDZAJÚCA INFORMÁCIA, KTORÁ 
PODMIEŇUJE DÔVERU V PROSPEŠNOSŤ DIAGNOSTIKY. Väčšina strojov 
v našich databázach má hodnoty celkových vibrácií v zelenom pásmu a pritom majú 
zbývajúcu životnosť už len niekoľko týždňov alebo mesiacov. A to je zásadný 
problém. Funkčná diagnostika by mala predlžiť životnosť strojov na 5-10 rokov. 

70-80 % príčin poškodenia čerpadiel je od nadmerného tlaku potrubia buď od 
PRASÁCKEJ montáže, alebo diletanta projektanta, ktorý sa nenaučil 
v základnej škole, že existuje tepelná rozťažnosť, od ktorého oceľ rastie 
0,01mm/C/m.  Neexistujúce kompenzátory, nefunkčné závesy potrubí sú ďalším 
zdrojom napätia v čerpadle. Výsledkom je, že na hrdla čerpadla pôsobia sily 10-
300 krát väčšie, než povoľuje norma. Tieto sily zdeformujú skriňu a rám čerpadla, 
rozosia spojku a ... predčasne poškodia ložiska a mechanické upchávky.  

Väčšina poškodení motorov a základov je z rovnakých príčin. Motor je na konci 
biča, čerpadlo nemôže kmitať, lebo potrubie ho pritlačilo, tak to odnesú ložiska, 
mechanická upchávka a motor. 

Diagnostika menovaných koreňových príčin poškodenia vyžaduje meranie a zistenie 
inými metódami ako je nízkofrekvenčná vibračná diagnostika. Statické sily pôsobiace 
na ložiska a upchávky nie je možné diagnostikovať nízkofrekvenčnými metódami. Je 
nutné si zistiť stav vizuálnou kontrolou a meraním teplôt, vysokofrekvenčných vibrácií 
a spoľahlivých metód diagnostiky mazania a stavu ložísk a upchávok – 
nestačia len celkové hodnoty. 

Kľúčovým problémom je absolútne šlendriánske ustavenie strojov. Väčšina 
ustavovačov si myslí a robí len zosovanie spojok, a vydá to za ustavovanie stroja. 
Tepelné deformácie, hmota média, krivé frémy a axiálna chyba ustavenia sú veľmi 
častou príčinou poškodenia stroja. 
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Základným problémom je nevyhovujúce mazanie. Nikto by nemal robiť diagnostika, 
keď nevie aspoň základné funkcie mazania, ako voliť mazivo. Vo veľkom počte 
prípadov len výmena maziva za výkonnejšie odstráni väčšinu problémov. 

NEXISTUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE O PRINCÍPE PRÁCE STROJA, 
ULOŽENIA, PÔSOBIACÍCH SÍL SÚ ĎALŠOU PRÍČINOU NEÚSPEŠNOSTI. 

Najdôležitejšiou informáciou pre prevádzku a  údržbu je, čo je s tým strojom, dokedy 
ešte môže bežať a čo je nutné opraviť a kedy. Pokiaľ  tieto informácie nezískajú, tak 
Vaša správa je im na nič. Vyhodené peniaze. Prestanú si ho vážiť, a majú pravdu.  

Veľmi dôležitou úlohou je odstrániť problémy a koreňové príčiny u špatných hráčov, 
ktoré sú častejšie než rok poškodené alebo odstavia výrobu. Zapamätajte si, 
prevádzka má prachy, nie údržba. Keď odstránite prerušenie prevádzky, tak nemáte 
problém s platením. Tam tečú tie melóny. 

Zapamätajte si od Pareta: 20% problémov sú 80% príčiny straty zisku. Vyriešte 
ich ... a budete slávny. 

Nechodím k lekárovi, aby som získal EKG, ale aby ma vyliečil. Mimo iné, preto som 
si naštudoval biochémiu, medicínu, aby som sa vyliečil. Prestal som im dôverovať, 
a zistil som, že nemajú záujem na vyliečenie, majú záujem na liečbe. Tam sú 
peniaze ... . V Čechách je to 300 miliárd Kč/rok, každý pacient s diabetes a 
kardiovaskulárnym onemocnením stojí ročne 25 000 USD. Ja po naštudovaní, za 2 
týždne nemám ani vysoký tlak, ani diabetes ... . A zhodil som za mesiac 10 kg tuku. 
Viete, tlstý človek je pre nich businesom... . A 10 farmaceutických firiem parazituje 
s 30% úžerníckym čistým ziskom. 

Údržba stojí neskutočné peniaze. Náklady na údržbu čerpadiel môžu byť niekoľko 
násobne viacej , ako cena čerpadla. Ešte viacej stojí odstávka výroby - to sú milióny. 
Preto je treba byť veľmi opatrný, čo hovoríme a napíšeme do správ. Nemôžu to robiť 
diletanti bez vzdelania. Bohužiaľ väčšina „diagnostikov“ je takých.  

Určite budete ma nenávidieť za tento článok. Som rád. Potrafená husa sa ozýva ... . 
 
Kontaktná adresa: 
RNDr. Ondrej V ALENT, CSc.,  Valent – CMMS, s.r.o. 
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Radoslav Majdan, Michaela Jánošová, Marek Halenár 

ZVÝŠENIE ČISTOTY HYDRAULICKÝCH KVAPALÍN V TRAKTOROCH 

Improvement of hydraulic fluid cleanliness level for tractors   
 

Annotation 
A cleanliness level of hydraulic fluids affects an operation reliability of tractors and using 
biodegradable fluids in hydraulic systems. A filtration ability of standard tractor hydraulic 
filters limits the cleanliness of hydraulic fluid on a certain level affected by the tractor design 
and tractor operation condition. Paper presents the design of filtration system continuously 
operating during the tractor operation to improve cleanliness level of the tractor hydraulic 
fluids. During the test of the filtration system, a decrease in concentration of iron (25.53 %), 
silicium (23.53 %), aluminium (25 %) and copper (5.5 %) occurred. The decrease in 
concentration of chemical elements representing the additives was only slow (6.55 %). 
Therefore, the designed filtration system doesn’t remove the additives from the fluid. The test 
operation hints as the availability of the filtration system for tractors.      
 
 
Key words: oil contamination, chemical elements, additives 
 
 

ÚVOD 

Kvapaliny určené do spoločných prevodových a hydraulických systémov traktorov sú 
vystavené špecifickým podmienkam, ktoré sú charakteristické pre poľnohospodársku 
výrobu. Tieto oleje musia plniť všetky požadované funkcie v prevodovom 
a hydraulickom systéme traktora a zároveň musia byť odolné voči oxidácii a teplotnej 
degradácii. Poľnohospodárske traktory pracujú často v prašnom a vlhkom prostredí, 
ktoré negatívne vplýva na znečisťovanie olejových náplní. Okrem toho sú olejové 
náplne znečisťované aj množstvom častíc opotrebenia najmä z prevodového 
systému, ktorý prenáša celý výkon motora na kolesá traktora. Problematikou 
znečistenia olejových náplní sa podrobne zaoberajú autori vo svojich príspevkoch [1], 
[2], [3] a [4]. Znečistenie spôsobuje rad nežiaducich účinkov ako je zrýchlené 
opotrebenie, korózia oceľových povrchov, oxidácia oleja a zmena jeho fyzikálnych 
a chemických vlastností. Znečistenie pôsobí veľmi škodlivo najmä na ekologické 
kvapaliny pretože urýchľuje degradačné procesy. 

Ochrana životného prostredia vyžaduje používanie ekologických mazív najmä 
v podmienkach poľnohospodárskej výroby. Traktory obsahujú niekoľko stoviek litrov 
rôznych druhov ropných produktov, ktoré pri úniku do okolitého prostredia spôsobujú 
kontamináciu pôdy a vody. Alternatívou k ropným olejom sú ekologické kvapaliny, 
ktoré nepredstavujú riziko pre životné prostredie. V súčasnosti sú na trhu dostupné 
ekologické kvapaliny, ktoré sú vhodné aj pre použitie v traktoch. Výsledky testov 
týchto kvapalín boli uverejnené v príspevkoch [5], [6], [7], [8] a [9]. Ekologické 
kvapaliny sú citlivé na znečistenie či už kovovými časticami opotrebenia, vodou alebo 
nečistotami z okolitého prostredia. Preto bol na Katedre dopravy a manipulácie 
navrhnutý spôsob dodatočnej filtrácie na zvýšenie čistoty prevodovej a hydraulickej 
olejovej náplne traktora. Pri návrhu dodatočnej filtrácie boli využité poznatky 
publikované v príspevkoch [10], [11] a [12]. 
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2. MATERIÁL A METÓDY 

Dodatočná filtrácia prevodových a hydraulických kvapalín traktorov bola navrhnutá 
ako druhý stupeň filtrácie v traktore. Filtre prvého stupňa štandardne montuje 
výrobca traktora. Tieto majú filtračnú schopnosť 15 μm až 20 μm v závislosti od typu 
traktora. Na dodatočnú filtráciu bolo použité filtračné teleso FT-B68 s filtračnou 
vložkou vyrobenou z buničiny (Filtration technology s.r.o, Česká republika). Filtračná 
schopnosť vložky je 1 μm a na rozdiel od štandardne montovaných filtrov je schopná 
zachytiť 0,5 dm3 vody. Maximálny prietok oleja je 1,5 dm3 . min-1. 

Pred montážou filtračného zariadenia traktor odpracoval 1850 motor hodín od 
poslednej výmeny oleja. Táto hodnota zodpovedá celkovému počtu 12 693 motor 
hodín traktora.    

Externé filtračné zariadenie bolo namontované na traktor po odpracovaní 1850 motor 
hodín teda krátko pred predpísanou výmenou oleja (2000 motor hodín). Prevádzka 
traktora s namontovaným filtračným zariadením trvala 150 motor hodín. Počas tejto 
doby bola overená funkcia filtračného zariadenia v prevádzkových podmienkach 
traktora. Funkcia filtračného zariadenia bola overená na základe obsahu chemických 
prvkov reprezentujúcich znečistenie a aditíva v oleji. Na odoberanie vzoriek kvapaliny 
sa využíva koncovka typu mini-mess. Vzorky oleja boli odoberané pred montážou 
filtra a po odpracovaní 150 motor hodín. Pred naplnením prevodového 
a hydraulického systému traktora olejom bola odobratá reprezentatívna vzorka 
nového oleja. Vzorky olejov boli vyhodnocované na základe ICP spektrometrie 
(ASTM D 5185-05) v akreditovanom laboratóriu Wearcheck (Almásfüzitö, Maďarsko).  

Pokles obsahu chemických prvkov reprezentujúcich znečistenie kvapaliny je 
vypočítaný na základe údajov znečisteného oleja a po prevádzke traktora s filtrom. 
Pokles obsahu chemických prvkov reprezentujúcich znečistenie je vypočítaný podľa 
vzťahu [13] a [14]: 

100.
U

FU

Z
Z

ZZ 
 , %                (1) 

Kde: ΔZ je pokles koncentrácie chemických prvkov reprezentujúcich     
                    znečistenie, % 

ZU      koncentrácia chemických prvkov reprezentujúcich znečistenie pred  
          filtráciou, mg . kg-1 
ZF      koncentrácia chemických prvkov reprezentujúcich znečistenie po  
          filtrácii, mg . kg-1 

 

Koncentrácia aditív bola sledovaná na základe obsahu príslušných chemických 
prvkov (Ca, P a Zn) v oleji . Pokles obsahu týchto prvkov vo vzorke oleja je 
vypočítaný podľa nasledovného vzťahu: 

100.
N

UN

A
A

AA 
 , %                (2) 

kde: ΔA  je pokles obsahu chemických prvkov reprezentujúcich aditíva, % 
 AN     obsah chemických prvkov reprezentujúcich aditíva ,v novom oleji,  
                    mg . kg-1 
 AU     obsah chemických prvkov reprezentujúcich aditíva po filtrácii, 
                   mg . kg-1 
 

 



 XX. výročie DIS 2017 
 
 

 
 

17 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA  

Schéma navrhnutej dodatočnej filtrácie je znázornená na obr. 2. Filtračné teleso je 
pripojené k vonkajšiemu hydraulickému okruhu traktora prostredníctvom hadíc (4) 
a rýchlospojok (9 a 10), ktoré sú ukončené zásuvkami takže neblokujú hydraulický 
okruh len na dodatočnú filtráciu. Filtračné teleso (8) je dimenzované na maximálny 
prietok 1,8 dm3 . min-1 a preto je tento spôsob filtrácie vhodný len pre traktory, ktoré 
umožňujú nastaviť požadovaný prietok vo vonkajšom hydraulickom obvode.  
Filtračné teleso je umiestené v priestore trojbodového závesu traktora tak aby bolo 
ľahko dostupné v prípade výmeny filtračnej vložky. Filtrácia je uvedená do prevádzky 
po naštartovaní motora nastavením požadovaného prietoku hydraulického oleja. 
Filtráciu je možné prevádzkovať aj pri odbere hydraulickej kvapaliny náradím, 
pretože filtračné zriadenie je stavené na maximálny tlak 30 MPa. Funkcia vonkajších 
hydraulických okruhov nie je filtráciou obmedzená pretože filtračné zariadenie 
odoberá len malý prietok oleja.  

Uvedený spôsob filtrácie je vhodný pre použitie v traktoroch, ktoré umožňujú nastaviť 
prietok vo vonkajšom hydraulickom okruhu. Traktor musí disponovať regulačným 
hydrogenerátorom alebo škrtiacim ventilom, ktorým je možné nastaviť požadovaný 
prietok oleja cez filtračné zariadenie (< 1.5 dm3 . min-1). Vyšší prietok vonkajšieho 
okruhu neovplyvňuje činnosť filtrácie ale zbytočne zaťažuje hydraulický systém 
traktora.   
 

      

1 1

3

2 5

7 86

9

4

10

Pôvodné vdenie

Nové vedenie

11

 
 
Obr. 1 Schéma zapojenia dodatočnej filtrácie: 
1 – prevodovka traktora, 2 – hydrogenerátor, 3 – rozvádzač, 4 – hadica, 5 – potrubie, 6 – T-
kus, 7 – rám traktora, 8 – filtračné teleso typ FT-B68, 9, 10 – rýchlospojky vonkajšieho 
hydraulického okruhu traktora, 11 – koncovka typu minimess na odoberanie vzoriek 
kvapaliny 

 

Zapojenie systému dodatočnej filtrácie na traktore je znázornené na obr. 2.  
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Obr. 2 Systém dodatočnej filtrácie namontovaný na trakore  
 

Filtračné zariadenie bolo navrhnuté pre traktor John Derre 8100. Tento traktor 
disponuje regulačným hydrogenerátorom, a preto bol vhodný pre pripojenie 
filtračného zariadenia daného typu k vonkajšiemu hydraulickému okruhu. Tento 
hydrogenerátor umožňuje nastaviť minimálny prietok (0,5 dm3 . min-1) cez filtračné 
zariadenie. 

Na obr. 3 sú znázornené hodnoty koncentrácie chemických prvkov ako kremík, 
hliník, chróm, meď, železo, molybdén a nikel, ktoré reprezentujú znečistenie 
kvapaliny. Na obr. 3 je možné vidieť nárast znečistenia po odpracovaní 1850 motor 
hodín v porovnaní s novým olejom. Toto znečistenie má pôvod v bežnej prevádzke 
traktora. Po namontovaní dodatočného filtračného zariadenia môžeme pozorovať 
pokles koncentrácie najvýznamnejších chemických prvkov reprezentujúcich 
znečistenie oleja. Pre porovnanie sú uvedené aj hodnoty nového oleja.  

 
Obr. 3 Koncentrácia chemických prvkov predstavujúcich znečistenie oleja 
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Pokles koncentrácie chemických prvkov reprezentujúcich znečistenie (tab. 1) bol 
vypočítaný podľa vzťahu (1) na základe údajov pred a po filtrácii. V prípade 
najnebezpečnejších prvkov ako je železo dosiahol pokles 25,53 % a kremík 23,53 %. 
  
Tab. 1 Pokles koncentrácie chemických prvkov reprezentujúcich znečistenie 

Chemický  
prvok 

Jednotka 

Prevádzka traktora, 
motor hodina ΔZ, 

% 1850  
(pred filtráciou) 

2000 
(po filtrácii) 

Fe 

mg . kg-1 

47 35 25,53 

Cu 18 17 5,55 

Si 17 13 23,53 

Al 4 3 25,00 

Ni 4 4 0 

Mo 2 2 0 

Cr 1 1 0 

 
 

V tomto prípade bola použitá filtračná vložka 1 μm preto bolo potrebné overiť či 
nezachytáva aditíva z oleja. Tab. 2 poukazujú na postupný pokles koncentrácie 
aditív, ktorý je spôsobený len  bežnou prevádzkou traktora. V tomto prípade sa teda 
nejedná o zachytávanie aditív filtrami. V tab. 2 je uvedený pokles koncentrácie aditív 
vypočítaný podľa vzťahu (2). Najväčší pokles bol zaznamenaný v prípade zinku  6,55 
%. Táto hodnota je minimálna z pohľadu prevádzky olejovej náplne v traktore počas 
výmenného intervalu 2000 motor hodín.  
 
 
Tab. 2 Pokles koncentrácie chemických prvkov reprezentujúcich aditíva 

Chemický  
prvok 

Jednotka 

Prevádzka traktora, 
motor hodina ΔZ, 

% 0  
(nový olej) 

2000 
(po filtrácii) 

Ca 

mg . kg-1 

3593 3398 5,42 

P 1314 1287 2,05 

Zn 1647 1539 6,55 

 

 
ZÁVER 

Navrhnutá dodatočná filtrácia prevodových a hydraulických kvapalín traktorov 
odoberá znečistený olej z vonkajšieho hydraulického okruhu traktora. Majiteľ traktora 
môže použiť rôzne typy filtračných zariadení od rôznych výrobcov podľa zvolených 
parametrov filtrácie. Pre jednoduchú montáž a ľahký prístup je filtračné zariadenie 
umiestnené v zadnej časti traktora nad trojbodovým závesom. Olej je privádzaný do 
filtračného zariadenia prostredníctvom hadíc pripojených k vonkajšiemu 
hydraulickému okruhu traktora prostredníctvom rýchlospojok. Prietok oleja cez 
filtračné zariadenie je zabezpečený zapnutím príslušného hydraulického okruhu 
obsluhou traktora. Navrhnutý spôsob filtrácie sa vyznačuje jednoduchým pripojením 
prostredníctvom rýchlospojok, vysokou úrovňou filtrácie a kontinuálnym spôsobom 
činnosti. Z olejovej náplne odstraňuje nečistoty, ktoré nie sú zachytené štandardne 
montovanými filtrami výrobcom traktora. Počas testovacej  prevádzky traktora (150 
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motor hodín) nastal v oleji pokles koncentrácie železa o 25,53 %, kremíka o 23,53 % 
a medi o 5,55 %. Navrhnuté filtračné zariadenie nezachytáva aditíva, čo potvrdené 
len miernym poklesom charakteristických chemických prvkov ako je vápnik, fosfor 
a zinok.  

Použitie ekologických kvapalín vyžaduje vysoký stupeň čistoty olejovej náplne 
a nemerateľnú koncentráciu vody. Kovové častice znečistenia pôsobia ako 
katalyzátory nežiaducich chemických reakcií a voda spôsobuje hydrolytický rozklad 
základových olejov a aditív. Systém dodatočnej filtrácie je navrhnutý pre 
zabezpečenie spoľahlivej prevádzky traktora pri použití ekologickej kvapaliny typu 
UTTO. Tento systém zachytáva častice opotrebenia, produkty oxidácie a vodu, teda 
znečistenie, ktoré ohrozuje životnosť a prevádzkové vlastnosti ekologických kvapalín.  

Navrhnuté filtračné zariadenie vytvára predpoklady na predĺženie výmenného 
intervalu olejovej náplne traktora. Kvalitné kvapaliny majú vysokú oxidačnú stabilitu 
ale znečistenie je dôvodom pre ich výmenu aj v prípade, že fyzikálno-chemické 
vlastnosti sú ešte vyhovujúce. 
 

POUŽITÁ LITERATÚRA 

[1] SLOBODA, A. ML., SLOBODA, A. 2002. Využitie tribotechnickej diagnostiky z 
pohľadu bezpečnosti prevádzky pre núdzový hydraulický okruh lietadla. In: Acta 
Mechanica Slovaca, 3: 107-113.  

[2] JOBBÁGY, J., PETRANSKÝ, I., SIMONÍK, J. 2003. Tlakové režimy v hydraulike trakto-
rov ZTS v súprave s poľnohospodárskym náradím. In: International student’s Scientifics 
Conference, Nitra 1.–2. 5. 2003: SPU v Nitre, 2003. S. 94-101.HUJO, Ľ.,  

[3] ILENINOVÁ, J., MIHALČOVÁ, J., KOŠŤÁLIKOVÁ, D. 2008. Hodnotenie vlastnos-
tí hydraulických kvapalín v leteckých motoroch.  In REOTRIB 2008, , Praha 28.-
30. 5. 2008: Institute of Chemical Technology, 2008. S. 118-122.  

[4] TÓTH, F., RUSNÁK, J., KADNÁR, M. 2012. Monitoring of geometric cylindricity 
tolerance changes on a test sliding pair using the oils Madit PP 80 and Mobil 
Mobilube SHC. In: Acta technologica agriculturae. roč. 15. s. 100-102. 

[5] HUJO, Ľ., KOSIBA, J., JABLONICKÝ, J., DRABANT, Š. 2012. Teoretický návrh 
laboratórneho skúšobného zariadenia na testovanie traktorovej hydrauliky. In: 
Technika v technológiách agrosektora 2012, Nitra 5. 11. 2012: SPU v Nitre. S. 
68-73. ISBN 978-80-552-0895-4. 

[6] TULÍK, J.,KOSIBA, J., BUREŠ, Ľ., ŠINSKÝ, V. 2013.  Analysis of synthetic oil samples 
during an operating test. In Acta technologica agriculturae. roč. 16, č. 1, s. 21-24. ISSN 
1335-2555. 

[7] KUČERA, M., ROUSEK, M. 2008. Evaluation of thermooxidation stability of biodegra-
dable recycled rapeseed-based oil NAPRO-HO 2003. In: Research in agricultural engi-
neering. Roč. 54 (2008). s. 163-169.  

[8] TKÁČ, Z., MAJDAN, R., DRABANT, Š., ABRAHÁM, R., VOZÁROVÁ, V., JAB-
LONICKÝ, J. 2010. Hodnotenie vlastností hydraulických kvapalín na základe 
skúšok s použitím hydrogenerátora. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, 2010. 112 s. ISBN 978-80-552-0338-6. 

[9] MAJDAN, R., CVÍČELA, P., DRABANT, Š., TKÁČ, Z., KOSIBA, J., ABRAHÁM, 
R. 2011.  Hodnotenie ekologických prevodovo-hydraulických kvapalín na zákla-
de skúšok prevádzkovým zaťažením : (postupy, metódy a ich aplikácie). 1. vyd. 



 XX. výročie DIS 2017 
 
 

 
 

21 

 

Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 127 s. ISBN 978-80-552-
0656-1. 

[10] VITÁZEK, I. 2008. Teplotechnicka a hydrotechnika (Hydrotechnics and heat-
technics). SPU v Nitre. 104.   

[11] KOSIBA, J., DRABANT, Š., JABLONICKÝ, J., TULÍK, J. 2010. Meranie teplotného re-
žimu hydrauliky traktora. In: XXIX. setkání kateder mechaniky tekutin 
a termomechaniky, Ostrava 23. – 25. 6. 2010:  VŠB Ostrava, 2010. S. 141-144. ISBN 
978-80-248-2244-0. 

[12] KOSIBA, J., HUJO, Ľ., ANGELOVIČ, M., ŠINSKÝ, V. 2012. Zisťovanie prevádzkových 
parametrov poľnohospodárskych traktorov. In Technika v technológiách agrosektora 
2012, Nitra 5. 11. 2012: SPU v Nitre, 2012. S. 80-85. ISBN 978-80-552-0895-4. 

[13] TKÁČ, Z., ČORŇÁK, Š., CVIKLOVIČ, V., KOSIBA, J., GLOS, J., JABLONICKÝ, J., 
BERNÁT, R. 2017. Research of biodegradable fluid impacts on operation of tractor 
hydraulic system. In Acta technologica agriculturaeroč. 20, č. 2, s. 42-45.  ISSN 1335-
2555. 

[14] KOSIBA, J., ČORŇÁK, Š., GLOS, J., JABLONICKÝ, J., VOZÁROVÁ, V., PETROVIĆ, 
A., CSILLAG, J. 2016.  Monitoring oil degradation during operating tests. In Agronomy 
Research. roč. 14, č. 5, s. 1626-1634. ISSN 1406-894X. 

 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantového projektu Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky VEGA č.1/0337/15 Výskum vplyvu poľnohospodárskej, lesníckej a 

dopravnej techniky na životné prostredie a jeho eliminácia na základe aplikácie ekologických 

opatrení 

Kontaktná adresa: 
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, 
Katedra dopravy a manipulácie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.  
e-mail: radoslav.majdan@gmail.com, tel.: +421 37 641 4618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia DIS 2012 



 XX. výročie DIS 2017 
 
 

 
 

22 

 

 
Jan NOVÁK  

VYUŽITÍ MĚŘENÍ NEROVNOMĚRNOSTI OTÁČEK 

Use of results - measurement of speed irregularities 

 

Annotation 

This article describes possible use of measuring of speed irregularities. We have created a 
system to measure changes in shaft rotation speed. This measurement should identify the 
possible speed irregularities of the shaft rotation. Changing the angle of rotation of the shaft 
during one single revolution is not linear. Diversion of angle is affected by actions inside the 
drive or its load. In a four-stroke combustion engine, the cycle depends on a single cycle of 
the combustion engine, which is equivalent to 720°. Reverse calculation of FFT analysis is 
also possible. 

 

Key words: FFT analysis, vibration, speed rotation, speed irregularities 

 

FREKVENČNÍ ANALÝZA FFT 

Tuto základní frekvenční analýzu, není třeba zvláště představovat. Jedná se o 
frekvenční analýzu, která se používá nejčastěji při zpracování vibračních signálů. 
FFT analýza využívá upravenou Fourierovu transformaci časového signálu. Tato 
transformace převádí časový signál na jednotlivé harmonické funkce reprezentované 
funkcí sin(x). Výsledek je zobrazen ve formě frekvenčního spektra. 

Výpočet této analýzy je velmi rychlý. Pro začátek výpočtu je nutné nejprve získat 
časový signál měřením. V technické diagnostice je výhodné, že frekvenční osa 
spektra má lineární stupnici s velmi malým krokem. To je výhodné například pro 
přesné zjištění otáčkové frekvence. Pro nastavení FFT analýzy je důležité zadat 
požadovaný frekvenční rozsah, počet čar, časovou váhovou funkci, typ průměrování 
a % překrývání. 

Nevýhodou FFT analýzy je, že pro její provedení je nutné mít relativně dlouhý časový 
signál. Délka tohoto signálu závisí na frekvenčním rozsahu a na počtu čar. Řádově 
se jedná o délky od 0,25 do 8 s. Po tuto dobu musí být měřený signál konstantní, 
jinak dojde k deformaci měřeného spektra. 

Na obrázku číslo 1 jsou zobrazeny dva signály. Jeden signál byl během měření 
stabilní, druhý měl proměnlivé otáčky vlivem proměnlivého zatížení. Tento druhý 
výsledek je pro další analýzu jen velmi omezeně použitelný. 
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Obr.1 FFT spektrum první harmonické frekvence – stabilní a nestabilní signál  

 

MĚŘENÍ OTÁČEK 

Otáčky lze nejjednodušeji zjistit přímo z měřeného signálu vibrací. Nejčastěji je to 
projev nevývahy na první otáčkové frekvenci. Toto je sice teoreticky možné, ale v 
praxi se tento postup pro zjišťování aktuálních otáček využívá jen velmi omezeně. 
Důvodem je často velmi dobré vyvážení měřeného stroje, nebo špatná rozlišitelnost 
ve frekvenci v měřeném FFT spektru. Díky této špatné rozlišitelnosti by bylo měření 
otáček tímto způsobem zatíženo velkou chybou. 

Možnosti měření aktuálních otáček: 

- z měřeného FFT spektra zvuku nebo vibrací, 
- přímé měření tacho sondou, 
- bezkontaktní měření Hallovou sondou, 
- inkrementálním čidlem na hřídeli, 
- stroboskopem. 

 

Obr. 2 Možnost měření otáček tacho sondou s dodatečnou informací o poloze hřídele  
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Z výše uvedených způsobů měření otáček se dále zaměříme pouze na využití sond, 
které mají měřitelné výstupní napětí. Toto napětí by mělo odpovídat jedné otáčce 
nebo jejímu zlomku. Vhodnou možností jak zjistit aktuální otáčky při měření je použití 
tacho sondy. Tacho sonda většinou pracuje na optickém principu. Odraz sondou 
vysílaného signálu se odrazí od reflexní značky na hřídeli a způsobí skokovou změnu 
výstupního napětí. Takto vzniklé napěťové špičky je možné dále zpracovávat a 
použít je pro zobrazení aktuálních otáček v systému měření.  

Tento systém měření otáček nám dává ještě jednu přidanou informaci. Tacho sonda 
reaguje na odraz z jednoho konkrétního místa na hřídeli, které má konstantní polohu 
(úhel) vůči měřenému systému. Proto je možné konstatovat, že tacho sondu 
můžeme využít i pro stanovení okamžiku, kdy je měřený hřídel natočen v jedné 
konkrétní poloze. Tohoto faktu využívá například řádová analýza, která synchronizuje 
a vzorkuje měřený signál tak, aby byl výsledek nezávislý na rychlosti otáčení hřídele. 

Použití optických tacho sond má ale jeden zásadní problém. Tacho sonda je často 
umístěna ve větší vzdálenosti od měřeného objektu, který je často uložen na 
pružných základech. Tacho sonda je často připevněna na stativu a stojí obvykle na 
běžné podlaze. Tento způsob uložení ale umožňuje relativní pohyb mezi hřídelí s 
reflexní značkou na hřídeli a tacho sondou. 

 

NEROVNOMĚRNOST OTÁČEK 

Při měřeních spojených s diagnostikou akustického nebo vibračního signálu je někdy 
nutné přesné zjištění otáček měřeného stroje. U těchto strojů ale není zajištěno, že 
každá otáčka je rovnoměrná. Změna úhlu natočení hřídele během jedné otáčky není 
lineární. Změnu úhlu ovlivňují děje uvnitř pohonu nebo jeho zátěže.  

U čtyřdobého spalovacího motoru je dokonce tento cyklus závislý na jednom cyklu 
spalovacího motoru, který odpovídá dvěma otáčkám neboli 720°.  

Děje uvnitř pohonu nebo zátěže způsobují, že je celý systém zatížen dodatečnými 
torzními vibracemi, které mohou snižovat životnost spojek, ozubení nebo částí 
hřídelů. Tato nerovnoměrnost otáčení má také zásadní vliv na výsledky frekvenčních 
analýz, které jsou prováděny na pohonech nebo zátěži. Většina analýz totiž 
předpokládá, že otáčky se během měření mohou měnit, ale že každá jednotlivá 
otáčka je již lineární. 

Pro správné hodnocení nerovnoměrnosti otáček je klíčovým faktorem volba systému 
pro měření aktuálních otáček. Kompletní hodnocení nerovnoměrnosti otáčení je 
záležitostí softwarové nadstavby pro systém PULSE.  
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Obr. 3 Výsledný průběh nerovnoměrnosti otáček  

 

Měřicí systém PULSE firmy Brüel & Kjær, lze přizpůsobit i pro měření 
nerovnoměrnosti otáček. Softwarová nadstavba provede vlastní měření například 
vibračního signálu a signálu z tacho sondy. V následujícím kroku provede vhodné 
úpravy na časovém signálu u jednotlivých otáček. Následně je proveden výpočet 
úhlu (natočení) v závislosti na čase, který odpovídá rovnoměrné otáčce. Tento 
předpoklad založený na pravděpodobnosti je porovnán s reálně naměřenými daty. 
Zjištěné odchylky jsou zobrazeny jako odchylky v ° pro dané natočení hřídele.  

Na obrázku číslo 3 je zobrazen ukázkový příklad nerovnoměrnosti natočení klikového 
hřídele během jednoho pracovního cyklu. Pro pístový spalovací motor je typická 
nerovnoměrnost otáčení klikového hřídele v rámci pracovního cyklu, který má délku 
720°. V závislosti na zatížení a otáčkách spalovacího motoru se výrazně mění i 
nerovnoměrnost rychlosti otáčení klikového hřídele. 

Vytvořený algoritmus hodnotí naměřené odchylky skutečného natočení hřídele od 
teoretické polohy, která by odpovídala rovnoměrnému otáčení, například uvedeného 
klikového hřídele. Graf na obrázku číslo 3 zobrazuje dva průběhy.  

První je při vysokém zatížení motoru při nízkých otáčkách (s velkou nerovnoměrností 
chodu). Druhý průběh zobrazuje stav při nízkém zatížení motoru (s malou 
nerovnoměrností chodu). Jednotlivé odchylky v grafu lze chápat takto. Motor 
s vysokým zatížením, při natočení klikového hřídele o 210° měl kladnou odchylku 
2,1°. To znamená, že jeho skutečná poloha byla 212,2°. 

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

Hodnocení nerovnoměrnosti otáček je důležité zejména v případech, kde mohou být 
rizikem torzní kmity a je důležité znát frekvence a amplitudy těchto kmitů. Torzní 
vibrace mohou způsobovat dodatečné nežádoucí namáhání spojek a ozubení. Torzní 
vibrace také mohou způsobovat vybuzení vlastních frekvencí. 
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Obr. 4 Zpětný výpočet FFT spektra z průběhu nerovnoměrnosti otáček  

 

Navržený algoritmus pro hodnocení nerovnoměrnosti otáček umožňuje i zpětný 
výpočet FFT ze signálu odchylky. Pro tento výpočet je nutná příslušná délka 
záznamu nerovnoměrnosti.  Následně vypočtené FFT spektrum nám umožňuje 
zjistit, jaké násobky otáčkové frekvence mají největší vliv na nerovnoměrnost 
otáčení. Z FFT spektra je tak možné zjistit na kterou pracovní fázi se u daného zdroje 
zaměřit při následných optimalizacích. 

 

ZÁVĚR 

Prováděné měření s cílem zjištění nerovnoměrnosti otáček nám umožnilo porovnat 
jednotlivé pracovní režimy u pístových spalovacích motorů. Tato měření jsou důležitá 
pro zjištění dodatečného dynamického namáhání spojek a částí převodovek.  

 

This publication was written at the Technical University of Liberec, Faculty of Mechanical 
Engineering with the support of the Institutional Endowment for the Long Term Conceptual 
Development of Research Institutes, as provided by the Ministry of Education, Youth and 
Sports of the Czech Republic in the year 2017. 
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Kristián STUGEL 

MONITOROVANIE KRITICKÝCH TEPLÔT V AUTOMOBILE 

POMOCOU TERMOVÍZIE 

Monitoring of critical temperatures in automobile using thermovision 

Annotation 
The paper deals with possibilities of measurement of selected automobile components by 
thermovision. Author describes causes of potential failure of automobile components by high 
temterature and deals with measuring the critical temperatures in the turbocharger.  
 
Key words: thermography, critical temperature, car, turbocharger, thermogram  

 

ÚVOD 

Okrem bezpečnosti automobilov sa vysoké požiadavky kladú aj na zníženie emisií 
z výfukových plynov zo spaľovacích motorov. Platí priamou úmerou, čím viac musia 
výrobcovia znižovať emisie, tým viac musia znižovať obsah motora, čo však má vplyv 
na výkon, ktorý tiež klesá. Výsledkom toho je, že do motorov s malým obsahom 
pridávajú turbo, čím vlastne zvyšujú výkon, ale nezvyšuje sa tým množstvo emisií. 
Vnútro turba sa skladá z rotujúcich častí, kde môžeme predpokladať, že pri 
prevádzke automobilu sa turbo zohrieva. Pomocou termovíznej diagnostiky vieme 
v laboratórnych i v reálnych podmienkach zistiť, či sa nám prehrieva alebo nie. 
Využitie preventívneho merania pomocou termografie pri turbe vidíme v tom, že nám 
ukáže, v akom časovom intervale by sme mali nechať bežať motor na voľnobehu, 
aby sa nám turbo dostatočne ochladilo, čím môžeme dosiahnuť predĺženie životnosti 
turba.  

Predložená práca sa zaoberá využitím termovízie v monitorovaní kritických teplôt 
jednotlivých komponentov pri prevádzke automobilu. Viac pozornosti však venujeme 
turbodúchadlu na automobile Seat Leon a Volkswagen Bora Variant TDI. 
 

1. KRITICKÁ TEPLOTA 

„Fyzikálna podstata tepla spočíva v neusporiadanom pohybe molekúl. Pri zohrievaní 
látky sa neusporiadaný pohyb molekúl zintenzívňuje a pri ochladzovaní sa 
spomaľuje“ (Peťková, Svoboda, 2016, s. 26).  

„Teplota je vlastnosť, ktorá číselne vyjadruje, čo je teplé a studené. Vo fyzike teplotu 
definujeme pomocou priemernej pohybovej energie častíc E, z ktorých sa objekt 
skladá“ (Ziman, 2015, s.1).  

Teplota je určená vzťahom: 

  𝐸 =
𝑚𝑣2

2
=

3

2𝑘𝑇
          (1) 

Kde:  v  priemerná rýchlosť častíc,  
m  hmotnosť častice,  
k = 1,38x10-23 J.K-1 je Boltzmanova konštanta  
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T  teplota meraná v Kelvinoch“ (Ziman, 2015, s.1).  

„Jednotkou termodynamickej teploty je Kelvin (K)“ (Vitázek, 2012, s. 8).   

„Z praktických dôvodov je podľa STN trvale možné používať vedľajšiu jednotku 
teploty, stupeň Celzia (°C)“. Platí, že 0 °C = 273,15 K (Vitázek, 2012). 

Kritická teplota je hodnota, kedy je pohyb molekúl taký vysoký, že v danom  materiáli 
dochádza k zmene vlastností. Materiál môže zmeniť tvar, štruktúru a môže dôjsť 
k deformácii alebo k deštrukcii materiálu.  

 

2. KRITICKÉ TEPLOTY V AUTOMOBILE  

Na základe sledovania prestupu teplôt v automobiloch a na základe rozhovorov 
s automechanikmi sme prišli k záveru, že v automobiloch vplyvom tepla dochádza 
k negatívnej zmene rôzneho stupňa v týchto oblastiach: 

• Motor – opakovaným prehriatím motorového oleja a nedodržiavaním intervalu 
výmeny, môže dôjsť k degradácii oleja až ku zadretiu motora. V prípade dodr-
žiavania intervalu výmeny oleja by však k degradácii oleja nemalo prísť 
z dôvodu, že olej obsahuje vysokoteplotný antioxidant, ktorý zabraňuje degra-
dácii oleja. 

• Turbodúchadlo – obsahuje rotujúce časti, ktoré potrebujú chladenie aj maza-
nie. V prípade prehriatia môže dôjsť k zadretiu rotujúcich častí. Predísť sa dá 
tým, že podľa zaťaženia motora a turbodúchadla necháme bežať motor na 
voľnobežných otáčkach, aby sa turbodúchadlo ochladilo. 

• Vstrekovacie trysky – podľa Slováčka (2012), ak chce majiteľ používať LPG 
pri koncernových motoroch VW Group so vstrekovaním FSI, TSI, TFSI, musí 
počítať s tým, že firmy zaoberajúce sa montážou LPG sa voči tomuto bránia, 
keďže pri týchto vstrekovaniach sa vstrekovacie trysky zážihových motorov 
prehrievajú, a tým môže dôjsť k poškodeniu trysky. Na chladenie trysiek sa 
používa benzín.  

• Ventily –  podľa Slováčka (2012) sedlá ventilov na nových autách 
z japonského a kórejského koncernu, ale aj niektoré európske, hlásia, že ak 
majiteľ chce prestavbu na LPG, tak musia tieto súčiastky vymeniť za tvrdšie, 
lebo pri pôsobení tepla sa tie pôvodné ventily roztápajú. 

• Alternátor – vyrába elektrickú energiu potrebnú pre palubné jednotky 
a počítač. V alternátore sú rotujúce aj stacionárne časti. Pri rotujúcich 
i stacionárnych častiach môže prísť k prehriatiu. V stacionárnych častiach je 
stator, v ktorom sú cievky. Pri narastaní odporu v cievkach narastá aj teplota. 
Zvýšený odpor v cievkach vzniká v prípade nedokonalého spoju. Ak túto chy-
bu neodstránime a budeme to riešiť výmenou poistky za väčšiu, 
v nedokonalom spoje bude naďalej narastať odpor i teplota a v najhoršom prí-
pade môže dôjsť k vzplanutiu. Prehrievanie môže nastať aj v elektrických ob-
vodoch automobilov, keďže čím ďalej, tým sú obvody zložitejšie. Pri neodbor-
nom zásahu, napr. amatérskom tuningu (montovanie zosilňovačov, audiosys-
témov ...) dochádza k zaťažovaniu obvodov a pri nedostatočnom chladení 
môže dôjsť k prehrievaniu elektrických obvodov v automobile alebo dokonca 
k požiaru. V rotujúcich častiach je rotor – hriadeľ uložený vo valivých ložis-
kách. Môže tu prísť k opotrebeniu ložísk, ktoré môže vzniknúť chybou výroby 
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alebo uplynutím životnosti ložiska. Môže nastať situácia, že je použité zlé plas-
tické mazivo a pri rotovaní sa začnú ložiská nadmerne zohrievať a dochádza 
k rozpadu ložiska a k poškodeniu celého alternátora. 

• Prevodovka – problémy sa vyskytujú v oblasti ložísk a ozubeného kolesa 
v prípade nedostatočného mazania, najmä pri automatických prevodovkách, 
kde treba dodržiavať interval výmeny oleja v prevodovke, aby nedošlo 
k degradácii oleja a následne k nedostatočnému mazaniu a prehrievaniu.  

• Brzdy – rozlišujeme kotúčové a bubnové brzdy. Pri brzdení dochádza k treniu 
a vzniká teplo. Ak brzdíme zle alebo dlhú dobu, brzdy sa prehrejú a môže 
dôjsť k poškodeniu, napr. k zvlneniu brzdového kotúča. Pri opotrebení brzdo-
vých doštičiek brzdy sa začnú nadmerne zohrievať a vzniká kritická teplota 
a môže dôjsť k zadretiu bŕzd, teda ak je opotrebený ferodol, tak sa objaví zad-
ná časť brzdovej doštičky, na ktorú je pripevnený ferodol a dochádza k treniu 
kovu o kov. 

 

3. MERANIE KRITICKÝCH TEPLÔT V TURBODÚCHADLE 

Za kritickú súčasť motora, ktorá musí odolávať vysokým teplotám, považujeme 
okrem vyššie spomenutých súčiastok turbodúchadlo. Z tohto dôvodu sme sledovali 
túto súčasť motora a pomocou termogramov sme vyhodnotili priebeh teplôt 
turbodúchadla pri vysokom zaťažení a následne počas ochladzovania pri chode 
motora. Cieľom nášho merania bolo zistiť, do akej teploty a za aký čas sa zohreje 
vodou chladené turbodúchadlo a následne, za aký časový interval dôjde 
k ochladeniu turbodúchadla na únosnú teplotu.   Sledované boli i ďalšie súčasti 
automobilov Seat Leon 1.4 TSI a Volkswagen Bora Variant 1.9 TDI. Vozidlá boli 
zaťažované na valcovej brzde MAHA MSR 500 vo výskumnom centre AgroBioTech 
SPU v Nitre. Na základe získaných výsledkov sme uviedli odporúčania pre prax. 

Na meranie sme použili termografickú kameru značky Flir T 335, ktorá spadá do 
strednej profesionálnej triedy v tejto oblasti. Ide o flexibilnú kameru s maticovým 
mikrobolometrom o rozlíšení 320x240 bodov a so vstavanou optikou 25° x 19°. 
Spektrálny rozsah tejto termokamery je 7,5 až 13 µm, teplotná citlivosť < 0,05 °C. V 
kamere je vstavaná digitálná videokamera (3,1 Mpix), ktorá umožňuje automatické 
prelínanie termografického obrazu spolu s videoobrazom priamo v kamere. Počas 
samotných meraní a vyhodnotení daných meraní sme prišli k odporúčaniu pre prax – 
na to, aby sme predĺžili životnosť turbodúchadla je potrebné istý čas dodržiavať nízke 
zaťaženia turbodúchadla pred tým ako vypneme motor v aute. 

V reálnej prevádzke má turbodúchadlo teplotu okolo 300 °C v prípade, že nie je 
nadmerne zaťažené, kedy môže dosiahnuť aj viac ako 500 °C. Nadmerné zaťaženie 
nastáva v prípadoch, keď je osobný automobil v prevádzke pri vonkajšej teplote nad 
35 °C, autom ideme dlhú dobu pri vysokom zaťažení motora (blízko maximálneho 
výkonu). 
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4. VÝSLEDKY MERANÍ 

Tab. 1 Výsledky meraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Výsledky meraní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVER 

Termografia je nedeštruktívny spôsob merania a má veľké možnosti využitia pri 
diagnostikách závad v automobile bez nutnosti rozobratia motora (Dzuro, Franko, 
Badida, Ruman, 2013). Termografia je v podstate mladý vedný odbor a čím ďalej, 
tým viac sa začína využívať. Hlavnú nevýhodu vidíme v tom, že pri meraniach je 
treba poznať emisivitu materiálov, aby sme mali presné hodnoty a tiež objektív 
termokamery musí byť priamo namierený na merané teleso. Pre prax sme získali 
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tieto informácie – ak chceme diagnostikovať pomocou termografickej kamery, 
odporúča sa absolvovať špeciálne kurzy, získať certifikát, aby sme vedeli správne 
používať termografickú kameru, vyvarovať sa chýb pri meraní a následne vedieť 
správne vyhodnotiť získaný termogram. Z diagnostických meraní nám tiež vyplynulo, 
že po vysokom dlhodobom zaťažení turbomotora by sme mali nechať bežať na 
voľnobehu motor minimálne ešte 2 minúty, aby sa turbodúchadlo ochladilo. V bežnej 
prevádzke postačí absolvovať posledné kilometre pri nízkom zaťažení. Týmto 
dosiahneme predĺženie životnosti nielen turbodúchadla, ale aj ostatných častí 
automobilu, kde nastávajú kritické hodnoty teploty.  
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ÚVOD 

Napriek tomu, že manažérske systémy majú za sebou dlhodobú tradíciu od ich 
vývoja, implementácie a realizácie už niekoľko desaťročí, podnikateľské prostredie, 
jeho dynamika, zvyšuje tlak na zmenu ich formy ale aj základných princípov riadenia.  

To sa prejavilo v podobe vytvorenia jednotných pravidiel  zadefinovaných 
organizáciou ISO vydaním tzv. Prílohy SL (angl. Annex SL - Proposals for 
management system standards), ktorá vymedzuje jednotnú štruktúru manažérskych 
systémov (HLS – angl. High Level Structure) a prienikom pre ich vzájomnú integráciu 
sa stalo riziko, resp. uvažovanie založené na riziku (angl. Risk-based Thinking, R-
bT). 

Tieto trendy „neminuli“ ani nový manažérsky systém zameraný na riadenie majetku 
(najmä fyzického majetku) ozn. ako Assest management system – systém 
manažérstva majetku – Assetu (SMA)  vydaný ako ISO 55001 (pozri radu noriem 
ISO 55000).    

Na základe týchto zmien sa v súčasnosti riadenie údržby stáva jedným z kľúčových 
pilierov pre dosiahnutie stanovených cieľov systémov manažérstva, čo vytvára 
predpoklad pre prehodnotenie jeho súčasného chápania a spôsobu riadenia.   

 
1. SYSTÉM MANAŽÉRSTVA ÚDRŽBY   

Či je možné hovoriť o systéme manažérstva údržby (SMU) ako o integrovanom alebo 
integrovateľnom manažérskom systéme je otázka presahujúca rámec tohto článku. 
Avšak napriek rôznym pre a proti, minimálne pre podporu SMA je nutné polemizovať 
o rámci manažérstva údržby a o jeho budúcej štruktúre. 

V súčasnosti riadenie údržby (manažérstvo údržby) je pokryté celou rado noriem 
vydávaných s podporou Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS) 
- tab.1. Do tejto štruktúry pristupujú aj nové návrhy noriem, ktoré sú buď zamerané 
na podporu rámca riadenia údržby alebo dopĺňajú existujúcu oblasť s detailnejším 
opisom súvislostí a nástrojov. Tieto normy sú v súčasnosti označované ako pracovné 
alebo predbežné – „pr“. 
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 Tab. 1 Štruktúra a zameranie noriem pre oblasť riadenia údržby 

p.č. Názov normy Označenie normy Rok I. vydania 

Oblasť:  Údržba 

1. Terminológia údržby EN 13306 2001 

2. Dokumenty týkajúce sa údržby  EN 13460 2002 

3. Pravidlá na prípravu zmlúv o údržbe EN 13269 2006 

4. Kľúčové ukazovatele výkonnosti EN 15341 2007 

prEN 15341 2017 

5. Klasifikácia pracovníkov údržby TNI CEN/TR 15628 2007 

6. Údržba v manažérstve hmotného majetku EN 16646 2014 

7. Maintenance process and associated 
indicators 

prEN17007 2017 

Oblasť:  Manažérstvo spoľahlivosti 

1. Údržba a zabezpečovanie údržby EN 60300-3-14 2004 

2. Údržba zameraná na bezporuchovosť 
(RCM) 

IEC 60300-3-11 1999 

Oblast: CEN projekt 

 Risk Based Inspection and Maintenance CWA 15740 2008 

Práve posledné, v súčasnosti vydávané normy (prEN 17007 a prEN 15341), ktorých 
snahou je efektívne nastaviť riadenie údržby, sa odvolávajú na systém manažérstva 
údržby (SMU), ten však doteraz nie je definovaný na základe štandardizovaného 
rámca pre manažérske systémy – pozri obr. 1.  

 
 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Štruktúra SMU a cyklus PDCA  
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2. SPRÁVA MAJETKU A MANAŽÉRSTVO ÚDRŽBY  

Prvým závažným impulzom pre riadenie majetku, bolo vydanie noriem radu ISO 
55000 týkajúcich sa systému manažérstva majetku, popr.  aktív (angl. Asset 
Management System - AMS), ISO 55001 – Systém manažérstva aktív, ISO 55000 – 
Princípy a terminológia, ISO 55002 - Návod na implementáciu SMA. Keďže norma 
SMA vznikla po roku 2012, t. j. v roku 2014 je zrejmé, že má jednotnú štruktúru HLS 
a definovaný integrujúci prvok RBT.     

Cieľom tohto systému je implementovať, realizovať, udržiavať a zlepšovať systém 
manažérstva aktív v kontexte pôsobenia organizácie so zameraním najmä na fyzický 
(hmotný majetok), pričom nevylučuje aplikovateľnosť tohto systému aj na iné typy 
majetku (nezahŕňa finančníctvo a účtovníctvo) [1, 2]. 

Táto norma (ISO 55000) definuje manažérstvo aktív (MA) ako koordinované činnosti 
v rámci organizácie, prostredníctvom ktorých sa realizuje dosahovanie hodnoty 
z majetku, pričom táto realizácia prínosov je podmienená „vyvažovaním“ nákladov, 
rizika, príležitostí a jej výkonnosti. 

Keďže sa jedná najmä o fyzický majetok, prirodzeným vývojom vznikla potreba 
vytvoriť špecifický rámec pre riadenie údržby fyzického majetku. Takto vznikla 
európska norma o manažérstve údržby fyzického majetku (EN 16646:2014 Údržba 
v rámci manažérstva fyzického majetku), ktorá popisuje interakciu medzi 
požiadavkami organizácie, fyzickým majetkom a riadením jeho údržby.  

Vychádza zo základných štyroch oblastí požiadaviek na organizáciu, ktoré sa 
prostredníctvom strategickej analýzy presúvajú na požiadavky MA (kap. 5.2 normy).  

Jedná sa o požiadavky týkajúce sa: 

 samotnej organizácie, napr. strategické plánovanie, intenzita kapitálu, „core“ 
biznis, konkurenčná pozícia a pod.   

 trhu (požiadavky, konkurencia, fáza životného cyklu produktu, logistika. 
zmluvy), 

 spoločnosti (legislatíva, infraštruktúra, predpisy, zákazníci a pod.), 

 technológie z hľadiska skladby použitého výrobného systému, jeho flexibility, 
spoľahlivosti, životnosti, „know-how“. 

Norma popisuje, ako sa prostredníctvom strategického manažérstva tieto požiadavky 
odrážajú v politike a  cieľoch manažérstva hmotného majetku, ktoré sa 
prostredníctvom plánovania (angl. Asset management plan) premietajú do cieľov 
a stratégie manažérstva údržby.  

V 4. kapitole norma definuje manažérstvo hmotného majetku - angl. Physical Asset 
Management (PAM) v súlade s ISO 55000 nasledovne: „Physical asset management 
is defined as coordinated activities of an organization to realize value from physical 
assets. Resp. dodáva, že manažérstvo hmotného majetku predstavuje manažérstvo 
optimálneho životného cyklu fyzického majetku s cieľom dlhodobého dosahovania 
stanovených podnikateľských zámerov. Hodnota majetku závisí od určenia súvislosti 
pôsobenia organizácie. 

V 5. kapitole norma popisuje systém manažérstva hmotného majetku – angl. 
Physical Asset Management System (PAMS) ako súbor súvisiacich alebo 
ovplyvňujúcich sa prvkov organizácie, ktoré vymedzujú politiku  a ciele, ako aj 
procesy potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. 
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V kapitole 5.4 sa zameriava na definovanie systému manažérstva údržby  
nasledovne:  SMU je časťou PAMS (angl. „The maintenance management system is 
a part of management system for physical assets“). Činnosti, ktoré manažérstvo 
údržby (MU) plánuje, rozhoduje o nich a realizuje priamo závisia od podnikateľského 
a technologického prostredia organizácie. V stabilnom trhovom a technologickom 
prostredí činnosti údržby majú rôzne zameranie v porovnaní s dynamicky meniacim 
sa podnikateľským a technologickým prostredím. Na druhej strane v rannej etape 
životného cyklu  zariadenia, priority údržby sú odlišné od priorít pre zariadenie na 
konci svojho plánovaného životného cyklu. Úloha MU v systéme plánovania 
a rozhodovania je ovplyvňovaná podnikateľským a technologickým prostredím. 

PASM a SMU majú zakomponovaný cyklus PDCA a odkaz na podnikateľské ciele, 
teda je možné povedať, že obidva systémy manažérstva, tak ako sú definované 
aplikujú R-bT do svojich systémov. 

Avšak, ak sa prijala zásada, že manažérske systémy by mali mať, po roku 2012, 
jednotnú štruktúru s cieľom zjednodušiť ich integráciu, je zrejmé, že SMU nie je 
v tejto norme koncipovaný v zhode s touto požiadavkou. Kapitola 6 normy popisuje 
procesy PAMS a ich vzťah s procesmi SMU. Úlohou údržby je podporovať stratégiu 
PAM vzhľadom na špecifické požiadavky na majetok v závislosti od podnikateľských 
cieľov. V kapitole 6.2.1 sú definované úlohy MU nasledovne: 

 participovať na úrovni systému majetku pri plánovaní návrhov a konštruovaní, 

 vytvoriť podnikový SMU, 

 vytvoriť politiku pre unifikáciu, napr. náhradné diely, dodávatelia, 
dokumentáciu, 

 plánovať a vyvíjať činnosti údržby pre systém majetku, ktorý formuje portfólio 
majetku. 

Z toho dôvodu je len prirodzené, že SMU potrebuje mať stanovenú štruktúru 
a fungovať na báze rovnakých pravidiel (PDCA, R-bT, HLS, procesný prístup) ako 
iné manažérske systémy – obr. 2. 

     

ZÁVER 

Podľa predchádzajúcich tvrdení a analýz je možné konštatovať, že riadenie údržby 
ako také, prechádza významnými zmenami v súvislosti so zmenami vyžadujúcimi 
efektívne a účinné riadenie organizácií na báze R-bT. Meranie výkonnosti v údržbe, 
riadenie procesov, vzdelávanie a ďalšie oblasti budú potrebovať zmeny odrážajúce 
súčasné potreby. Výsledkom týchto snažení je pripraviť riadenie údržby tak aby 
zodpovedalo potrebám Priemyslu 4.0 a vývoju nových technických a technologických 
zariadení  a ich integrovanému riadeniu.     
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Obr. 2 Rámec  SMU 

 

Tento príspevok bol vydaný v rámci realizácie projektov VEGA č. 1/0150/15 (Vývoj metód 
implementácie a verifikácie integrovaných systémov bezpečnosti strojov, strojových 
systémov a priemyselných technológií) a APVV-0337-11 (Výskum nových 
a novovznikajúcich rizík priemyselných technológií v rámci integrovanej bezpečnosti ako 
predpoklad pre riadenie trvalého rozvoja) a nadväzujúceho projektu APVV-15-0351 (Vývoj 
a aplikácie modelov riadenia rizík v podmienkach technologických systémov v súlade so 
stratégiou Priemysel (Industrie) 4.0).  
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