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1. Úvod

Funkceschopnost a spolehlivost technic-
kých zařízení významně ovlivňují provozní 
náklady a bezpečnost moderních systémů po 
celou dobu jejich provozního života. Různé 
formy diagnostikování stavu a údržba zaříze-
ní probíhají neustále všude okolo nás v kaž-
dém odvětví lidské činnosti, počínaje těž-
kými strojními zařízeními (přístavní jeřáby, 
důlní zařízení), přes leteckou techniku, auto-
mobily až po jemná biotechnologická zaří-
zení. Provoz každého zařízení, jehož selhá-
ní může způsobit škody na zdraví, životech 
nebo majetku, vyžaduje určitou formu sle-
dování monitorování, diagnostiky a údržby.

Konvenční strategie údržby technických 
zařízení a systémů je možné rozdělit do dvou 
základních skupin, a to na korektivní a pre
ventivní. Korektivní údržba (corrective ma
intenance) systému je založena na princi-
pu uskutečnění zásahu až po selhání zaříze-
ní (např. výměna vadného ventilu, výměna 
prasklého řemenu, výměna nefunkčního sen-
zoru apod.) [1]. Principem preventivní údrž-
by (preventive maintenance – PM) je naopak 
včasný zásah (výměna komponenty) v oblasti 
známých běžně se vyskytujících selhání. Pre-
ventivní údržba se nejčastěji dělá podle pře-
dem zadaných časových rozvrhů, popř. na zá-
kladě objektivních ukazatelů přesně určených 
a vytvořených analýzou spolehlivosti a na zá-
kladě empirických dat z minulosti. Takováto 
údržba je označována jako předem determi-
novaná (predetermined maintenance). Jako 
příklad uveďme výměnu ventilu po urči tém 
počtu provozních cyklů, výměnu rozvodo-
vého řemene po ujetí stanoveného počtu ki-
lometrů, výměnu lopatek kompresoru prou-
dového motoru po uplynutí stanovené doby 
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provozu. Preventivní údržba sice významně 
zlepšuje spolehlivost a dostupnost a zachová-
vá funkční schopnosti technických zařízení, 
ale naproti tomu významně prodražuje pro-
voz zařízení, protože často jsou vyměňová-
na zařízení či komponenty dlouho před vy-
čerpáním jejich fyzické životnosti. Průzkumy 
v minulosti navíc ukázaly, že příčiny vážných 
selhání zařízení mnohdy nejsou vůbec vzta-

ženy k době provozu zařízení [2]. To doka-
zuje, že preventivní, předem determinovaná 
údržba založená na časovém plánu nepřináší 
vždy očekávaný efekt a navíc může být vel-
mi nákladná. Je patrné a všeobecně je uzná-
váno, že konvenční strategie údržby nenapl-
ňují potřeby údržby komplexních a velmi ná-
kladných průmyslových zařízení a systémů. 
Uveďme jako výrazný příklad automobilový 
a letecký průmysl, kde pro provozovatele da-
ných zařízení (automobiloví dopravci, letecké 
společnosti) jsou minimální provozní nákla-
dy alfou a omegou udržení se v silném kon-
kurenčním boji.

Nejvhodnější alternativou konvenčních 
metod údržby se jeví být údržba podle tech-

nického stavu zařízení (con
dition based maintenance – 
CBM), braná jako další pod-
skupina preventivní údržby 
[2], [3], [14]. Metoda CBM 
využívá k určení funkčního 
stavu zařízení vestavné (em
bedded) diagnostické a pro-
gnostické nástroje. Na zá-
kladě údajů o stavu zařízení 
lze odvozovat, popř. předví-
dat úroveň degradace dané-
ho zařízení a z ní usuzovat na 
jeho případné blížící se se-
lhání a rozhodnout se pro tzv. 
prediktivní údržbou (predicti
ve maintenance). Pojmy pre
diktivní údržba a údržba pod
le stavu jsou zejména v české 
literatuře často zaměňovány. 
Pro zjednodušení jsou tudíž 
i v tomto článku považovány 
za ekvivalentní.

Jako příklad systémů spa-
dajících do široké oblasti 
CBM zde uveďme zařízení 
typu HUMS (Health and 
Usage Monitoring Systems), 
kde jedním z typických před-
stavitelů je systém pro sle-
dování a analýzu vibrací ro-
torových listů helikoptér 

s bezprostředním návrhem nápravné akce 
a následnou minimalizací těchto vibrací. Ten-
to postup má v konečném důsledku pozi-
tivní dopad na životnost celé helikoptéry, 
kde zvláště mechanická konstrukce vibrace-
mi velmi trpí. Zavedení podobného systému 
vždy znamená poměrně velkou vstupní inves-
tici, která se však za dobu provozu zařízení 
s rezervou vrátí.

Miroslav Krupa

Údržba podle stavu, neboli prediktivní údržba, se dostává do popředí zejména v posled-
ních dvou dekádách a nahrazuje konvenční strategie údržby. Hlavními hybnými faktory 
této změny jsou zejména výrazné úspory provozních nákladů, snaha o zvýšení spoleh-
livosti komplexních zařízení a rovněž rozvoj v oblasti vestavných systémů. Prediktivní 
údržba je založena na trvalém sledování zařízení, vyhodnocování jeho stavu a využívá 
metod technické diagnostiky a prognostiky. Příspěvek seznamuje čtenáře s obecnými 
metodami údržby a s principy prediktivní údržby a technické prognostiky.

Condition based maintenance is coming to the fore especially in recent two decades as 
it is replacing conventional maintenance strategies. The main drive factors of this chan-
ge are particularly significant savings in operating costs, the effort to increase the reli-
ability of complex systems and development in embedded systems. Predictive mainte-
nance is based on continuous device monitoring, evaluating its condition and uses of 
technical diagnostics and prognostics methods. The paper aims to familiarise the rea-
der with the general methods of maintenance and principles of predictive maintenance 
and prognostics as well.

Obr. 2. Zpracování údajů a tok dat v systémech CBM podle 
normy ISO 13374
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Obr. 1. Přehled typů údržby (volně podle EN 13306 [14]) 
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Tab. 1. Porovnání metod údržby
Metoda údržby Přednosti Nedostatky Oblast použití
korektivní –  maximální využití doby fyzického života 

komponenty/zařízení,
–  žádné nebo minimální náklady na sledování 

stavu zařízení

–  větší náklady při případné výměně ce-
lého zařízení, 

–  nutná dostupnost náhradních dílů pro 
případ nečekaného selhání

–  málo důležitá a nákladově nevý-
znamná zařízení

preventivní – 
predetermino-
vaná 

–  umožňuje prodloužit dobu života zařízení,
–  nápravné akce lze dobře plánovat, a tím 

usnadnit organizaci práce

–  větší náklady v důsledku příliš časté 
výměny komponent,

–  časté odstávky zařízení zvyšují celkové 
náklady,

–  citlivost na statistické určení intervalu 
údržby

–  většina zařízení v průmyslu

prediktivní – 
údržba podle 
technického 
stavu

–  znalost aktuálního stavu zařízení,
–  údržbu lze plánovat podle aktuálního stavu 

a potřeb,
–  případné selhání je dostatečně identifikováno 

a oprava je tak snazší a rychlejší

–  náklady na pořízení diagnostických 
snímačů, měřicího zařízení a softwaru,

–  dodatečné provozní náklady na údržbu 
samotného diagnostického systému

–  většina zařízení v průmyslu

proaktivní – 
spolehlivostně 
orientovaná 

–  znalost aktuálního stavu zařízení,
–  selhání zařízení může být predikováno na 

základě spolehlivostních modelů

–  náklady na pořízení diagnostických 
snímačů, měřicího zařízení a softwaru,

–  nedostatečně obecné prognostické 
modely,

–  dodatečné provozní náklady na údržbu 
samotného diagnostického systému,

–  nepřesnost spolehlivostních modelů

–  zařízení, jejichž selhání má fa-
tální následky (škody na zdraví, 
životech a majetku)

Dalším příkladem je použití systému 
CBM na větrných elektrárnách umístěných 
v pobřežních vodách [4]. V důsledku povětr-
nostních jevů (kroupy, blesky) či případných 
kolizí s ptáky vznikají v materiálu (nejčastěji 
sklolaminát) listů rotoru elektrárny praskliny 
a zlomy. Praskliny, nejsou-li opraveny speci-
álními technikami (výplň lepidlem, záplata), 
se postupně šíří a po čase je nutné vyměnit 
celý list. Výměna je poměrně nákladná a na-

víc může trvat až dvacet dní, kdy je elektrár-
na mimo provoz, a tudíž vznikají ztráty z ne-
realizované výroby. Jestliže se ovšem použije 
monitorovací systém, v daném případě infra-
červená termografie a ultrazvuková diagnosti-
ka, lze případnou prasklinu včas zjistit a poté 
opravit dříve, než dojde k nenávratnému po-
škození listu a nezbytné nákladné výměně. 

Oblasti CBM je v poslední dekádě věno-
vána mimořádná pozornost. To neznamená, 
že konvenční přístupy zůstávají opomenuty, 
přesto však je patrný jejich ústup do poza-
dí, popř. jsou metody údržby kombinovány. 
Velká pozornost je také věnována optimální 
údržbě a tzv. proaktivní údržbě – spolehli-
vostně orientované údržbě RCM (Reliability 

Centered Maintenance), kombinující přede-
vším preventivní predeterminovanou a pre-
diktivní údržbu [1]. Snahou je dosáhnout ma-
ximální spolehlivosti technologického zaříze-
ní při minimálních nákladech.

Kodifikovaný přehled metod údržby je 
uveden na obr. 1. Základní vlastnosti hlav-
ních metod údržby jsou pro porovnání shr-
nuty v tab. 1.

2. Technická diagnostika 
a prognostika v systémech 
CBM

2.1 Struktura systémů CBM

Problematiku CBM a ze-
jména kompatibilitu různých 
komponent (bloků) tohoto 
systému se snaží zformalizo-
vat a standardizovat norma 
ISO 13374, která obsahuje 
základní požadavky na speci-
fikaci softwarových produktů 
a vytváří prostředí umožňují-
cí předávat naměřené či jiné 
údaje ze sledovaných stro-
jů způsobem nezávislým na 
platformě včetně jejich ná-

sledného zpracování, vyhodnocení a prezen-
tace. Návaznost jednotlivých bloků zpraco-
vání dat v systémech prediktivní údržby vy-
cházejících z normy ISO 13374 je ukázána 
na obr. 2.

Základními pilíři metody CBM jsou tech-
nická diagnostika (bloky DA, DM, SD a  
HA z obr. 2) a technická prognostika (blok PA 
z obr. 2), které hrají klíčovou roli při zlepšo-
vání bezpečnosti, při plánování údržby a při 
předcházení nečekaným odstávkám zaříze-
ní. Úkolem technické diagnostiky je zjišťovat 
aktuální stav zařízení, což zahrnuje vedle de-
tekce poruch zařízení i detekci jeho drobněj-
ších anomálií. K tomu jsou využívány různé 
techniky měření. V poslední době jsou roz-

víjeny zejména bezkontaktní a nedestruktiv-
ní měřicí metody a k nim příslušné způsoby 
zpracovaní a interpretace měřicích signálů. 
Technická diagnostika je již zavedený po-
měrně široký interdisciplinární obor – viz 
např. [9], [12].

Technická prognostika je ve vztahu k tech-
nické diagnostice vnímána jako přidaná hod-
nota. Při spojení diagnostických a prognos-
tických metod jsou odborníci schopni nejen 
usuzovat na současný stav zařízení, ale záro-
veň, na základě známé degradace jednotli-
vých komponent, znalosti provozních podmí-
nek, výskytu chybových stavů atd., s určitou 
přesností predikovat zbývající dobu provoz-
ního života zařízení.

2.2 Technická prognostika
2.2.1 Základní pojmy

Jak se vzájemně doplňují technická di-
agnostika a technická prognostika, ukazuje 
obr. 3. V technické prognostice jsou s určitou 
pravděpodobností určovány zejména hodnoty 
následujících parametrů (ať už pro jednotlivé 
komponenty, nebo celé zařízení):
– zbytková doba provozního života (rema

nining useful life – RUL): časový interval 
začínající od daného časové okamžiku po 
okamžik, kdy zařízení přestává být provo-
zuschopné,

– doba do poruchy (time to failure – TTF): 
časový interval začínající od daného ča-
sové okamžiku po okamžik, kdy se objeví 
porucha, které však nemusí znamenat ztrá-
tu provozuschopnosti zařízení.
Parametry RUL či TTF nesou také in-

formaci o tom, s jakou pravděpodobností 
a v jakém prognostickém výhledu jsou je-
jich hodnoty platné. Způsob práce s para-
metrem RUL je znázorněn na obr. 4. Podle 
zbytkové doby provozního života lze plá-
novat údržbu zařízení, výměnu komponent 
apod. Sloučí-li se údaje zjištěné u jednotli-
vých zařízení v celé flotile (flotila armád-

Obr. 3. Vývoj poruchy v čase podle [12] 
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ních helikoptér, nákladních automobilů spe-
ditérské firmy, výrobních robotů apod.), lze 
optimalizovat využití všech zařízení flotily. 
Této problematice se věnuje obor tzv. opti-
mální údržby.

Historie technické pro-
gnostiky je, na rozdíl od his-
torie oboru technické dia-
gnostiky, poměrně krátká. 
Technická prognostika je tu-
díž poměrně novým zájmo-
vým polem a je také v da-
ném kontextu stále ještě nej-
slabším článkem – zejména 
z důvodu (ne)přesnosti a (ne)
komplexnosti odhadu budou-
cího vývoje stavu sledované-
ho zařízení. Systémově ori-
entovaný přístup k prognos-
tice se neobejde bez rozšíření 
samotné detekce chyb či ano-
málií v zařízení o informace 
týkající se degradace jednotli-
vých dílů zařízení a jejich vý-
znamu pro chod zařízení jako 
celku. Jinak řečeno, pozor-
nost je třeba věnovat nejen se-
lháním jednotlivých kompo-
nent, ale i dopadu těchto se-
lhání na ostatní komponenty, 
popř. zařízení jako takové [2], 
[6]. V současné době existu-
je mnoho prognostických me-
tod, popř. přístupů, které lze 
principiálně rozdělit do těchto 
tří základních skupin (obr. 5):
– prognostika na základě 

objektivních údajů (data
driven – DD),

– prognostika s použitím 
modelu (modelbased – 
MB),

– statistické přístupy vychá-
zející z předchozích zku-
šeností a teoretické spo-
lehlivosti.
Každý z uvedených pří-

stupů má své přednosti a ne-
dostatky, proto jsou v pra-
xi mnohdy kombinovány. 
V dalším textu jsou jednot-
livě stručně charakterizová-
ny. Celkový přehled s nazna-
čením rozsahu použitelnosti 
a přesnosti uvedených pro-
gnostických přístupů je na 
obr. 6.

2.2.2 Prognostika na základě údajů 
(data-driven prognosis)

Všechny metody prognózování sem spa-
dající uvedené kategorie využívají a zpraco-
vávají objektivní údaje získané sledováním 
provozovaného zařízení (hodnoty spektrální-
ho výkonu, vibrací, akustického signálu, tep-
loty, tlaku, elektrického napětí na proudu atd.) 
[7]. Ve většině prognostických systémů jsou 

naměřené hodnoty různých vstupních a vý-
stupních parametrů hlavním určujícím zdro-
jem pro poznání stavu zařízení a jeho případ-
né degradace. Prognostické přístupy založené 
na údajích vycházejí z předpokladu, že sta-

tistická charakteristika údajů je relativně stá-
lá do té doby, než se v systému objeví selhá-
ní. Základem prognostiky vycházející z úda-
jů je především teorie rozpoznávání vzoru 
(pattern recognition), která využívá množství 
různých technik – od multivariačních statis-
tických metod (princip statické a dynamické 
komponenty, lineární a kvadratické determi-
nanty, parciální metoda nejmenších čtverců, 

kanonická variační analýza), přes metody 
„černé skříňky“ založené na neuronových sí-
tích [7], [13] (pravděpodobnostní neuronové 
sítě, rozhodovací stromy, několikavrstvé per-
ceptrony, kvantizovaný učící se vektor), gra-
fické metody (Bayesovy sítě, skryté Marko-
vovy modely), analýzy signálů (FFT, filtry, 
auto-regresivní modely) až po fuzzy rozho-
dovací systémy.

Významnou předností prognostiky na zá-
kladě údajů je schopnost transformovat a re-
dukovat značná množství údajů do mnohem 
menšího počtu validních a významných úda-
jů charakteru informací, dat dále použitých 
při diagnostickém a prognostickém rozho-
dování. Nedostatkem tohoto prognostické-
ho přístupu je výrazná závislost na kvantitě 
a kvalitě získaných provozních údajů, s ni-
miž efektivnost prognostiky výrazně roste, 
popř. klesá. Proto je tento přístup používán 
zejména u komplexních zařízení, jejichž pro-
vozní chování nemůže být zcela popsáno fy-
zikálním modelem [3] a kde neexistuje přes-
ný matematický model.

2.2.3 Prognostika s použitím modelu 
(model-based prognosis)

Prognostika založená na modelu je mys-
litelná za předpokladu, že je k dispozici po-
měrně přesný matematický a fyzikální model 
zařízení. Metody založené na modelu využí-
vají při odhadu doby do selhání zařízení jako 
základní parametr princip rezidua. Rezidua 
jsou výsledkem porovnávání výstupů ze sle-
dovaného zařízení s výstupy získanými výpo-
čtem podle jeho matematického modelu. Jde 
o obdobu přístupu používaného u adaptivních 
regulátorů s modelem. Vychází se ze skuteč-
nosti, že rezidua jsou výrazně velká v přípa-
dě selhání a malá za normálního provozního 
režimu (i s ohledem na nepřesnost modelu, 
šum signálu apod.). K určení mezní hodno-
ty odchylky se používají statistické metody. 
Existují tři základní metody pro generová-
ní reziduí [2]: odhadování parametrů, pozo-
rování (Kalmanovy filtry) a vztahy rovnosti.

Hlavní předností prognostických metod 
založených na použití dat je možnost zahr-
nout do sledování fyzikální znalost zařízení. 
To např. umožňuje minimalizovat počet pří-
mo měřených veličin a hodnoty dalších para-
metrů odvozovat přímo z modelu. Význam-
nou předností je i možnost adaptovat model 
s postupující degradací sledovaného zaříze-
ní systému, čímž roste přesnost odhadu ná-
hlé chyby. Velmi často se tato prognostická 
metoda používá v oblasti navrhování s pou-
žitím modelu (modelbased design), kde bý-
vají pro návrh řídicích členů k dispozici po-
měrně přesné matematické modely, a tudíž je 
možné k nim přidat i model degradace jed-
notlivých komponent v závislosti na době si-
mulace. Jde o poměrně novou a perspektiv-
ní oblast prognostiky, jak dokazuje množství 
případových studií, např. [8]. A bude se jis-
tě nadále rozvíjet, zejména z důvodů dostup-
nosti fyzikálních modelů vznikajících stále 

Obr. 4. Význam odhadu zbytkové doby provozního života (RUL) 
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častějším navrhováním komplexních zaříze-
ní s použitím modelu.

2.2.4 Prognostika založená na pravděpo-
dobnosti (probability-based prognosis)

Pravděpodobnostní prognostické meto-
dy mají nejdelší historii, vyžadují nejmé-
ně detailní data a využívají zejména různé 
distribuční funkce pravděpodobnosti, které 
byly parametrizované pro jednotlivá zaříze-
ní, popř. jejich dílčí celky nebo komponenty 
na základě např. výrobních parametrů, pro-
vozních údajů, statistických dat z historie. 
Nejčastěji se používá normální, Weibullovo 
a exponenciální rozdělení pravděpodobnos-
ti. Typickým rozdělením popisujícím inten-
zitu poruch v závislosti na čase je tzv. va-
nová křivka, která byla poprvé publikována 
již v roce 1965 a dodnes má své opodstat-
nění. Tento přístup k prognostice poskytu-
je také meze určitosti, v nichž se pohybuje-
me, což je důležité pro stanovení přesnosti 
a pravděpodobnosti získaného odhadu. Dis-
tribuční funkce pravděpodobnosti se použí-
vají při analýze spolehlivosti technických 
prvků. Jde o doposud nejrozšířenější a vel-
mi dobře použitelný přístup v elektrotech-
nickém průmyslu.

3. Závěr

Technická prognostika je poměrně nový 
a stále se rozvíjející obor, který se zatím po-
týká s omezenými možnostmi reálného vy-
užití v praxi. Poslední vývoj však ukazuje, že 
nové metody, zejména neuronové sítě a fuzzy 
rozhodovací stromy, jsou použitelné, posky-
tují uspokojivé výsledky a po další optimali-
zaci by měly být vhodné k použití ve vestav-
ných systémech v oblasti letectví či automo-
bilového průmyslu. Lze také očekávat značný 
nárůst prognostiky, která bude těžit zejména 
z rozvoje metod navrhování s použitím mo-

delu, a tudíž lepší dostupnosti komplexněj-
ších fyzikálních modelů.
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  Tandem veletrhů Tube 

a Wire 2012
Veletrhy Tube a Wire jsou na výstavišti 

v Düsseldorfu již tradičně pořádány kaž-
dý druhý rok ve stejném termínu. Letos 
se uskuteční ve dnech 26. až 30. března. 
Veletrh Wire je zaměřen na výrobu drátů 
a kabelů, vystavují se zde také materiály 
pro opláštění, stroje a systémy pro výro-
bu a zpracování drátů i pružin a spojovací 
technika. Stabilitu na trhu drátů a kabelů 
zajišťují četné energetické projekty, jako 
je Solartec, jehož cílem je vést do Evro-
py elektrický proud vyrobený na Sahaře. 
Na veletrhu Tube jsou vedle trubek vysta-
vovány další produkty: software, zaříze-
ní pro ukládání trubek, měřicí a regulač-

ní technika. Jde o mladší veletrh, jehož no-
menklatura je obměňována a nedávno byla 
na žádost vystavovatelů rozšířena o hut-
ní profily. Pro odbyt trubek jsou důležité 
projekty vedení ropy do Evropy, jako jsou 
ropovody Nabucco, South Stream, North 
Stream. 

Oba veletrhy jsou zajímavé tím, že na 
nich vystavovatelé často předvádějí svá vý-
robní zařízení v chodu. Proto se také roz-
šiřuje výstavní plocha – koncem roku bylo 
vystavovateli objednáno 56 000 m2, což re-
prezentuje nárůst o 8,8 % oproti roku 2010 
(44 000 m2). V roce 2010 vystavovalo na 
veletrhu Wire 1 217 vystavovatelů a na ve-
letrhu Tube celkem 1 174 firem. Na uve-
dených veletrzích nejsou pořádány žád-
né odborné konference. Pořadatel Messe 
Düsseldorf vychází ze skutečnosti, že vy-

stavovatelé vynakládají značné prostředky 
na účast na veletrzích a nepřejí si, aby ná-
vštěvníci trávili čas na konferencích, ale 
mezi výstavními stánky. Konference jsou 
proto pořádány v jiném termínu a na jiném 
místě. Na veletrh Wire 2012 bylo koncem 
roku přihlášeno více než 1 100 společností 
ze 45 zemí a na veletrh Wire téměř 900 vy-
stavovatelů ze 44 zemí. Z České republiky 
se letos na veletrhu Tube představí dvanáct 
vystavovatelů a na Wire jich přijede sedm. 

Výhradním prodejcem vstupenek na akce 
Messe Düsseldorf pro ČR je cestovní kance-
lář BVV Fair Travel (www.fairtravel.cz), kte-
rá zprostředkovává také dopravu na veletrhy 
Wire a Tube 2012 a navíc pořádá čtyřdenní 
autokarový zájezd s návštěvou veletrhů. Ak-
tuální informace k oběma veletrhům jsou uve-
deny na www.wire.de a www.tube.de. (ev)


