
Transfer inovácií  29/2014                                                                                                                                2014 

 130

TECHNOLÓGIE A TECHNIKY INTEGRÁCIE ÚDRŽBY 

 TECHNOLOGY AND TECHNIQUES INTEGRATION OF MAINTENANCE 
SYSTEM 

 
 

doc. Ing. Štefan Valenčík, CSc.,  
Katedra výrobnej techniky a robotiky SjF TU 
Košice, Boženy Němcovej 32, 041 87 košice 

e-mail: stefan.valencik@tuke.sk  
 
Abstract  

Integration of maintenance system has its 
foundation in the use of modern systems of 
management of maintenance. Currently, the 
maintenance management is using IT technologies 
in particular. However, the desired effect doesn’t 
have to be achieved by buying a computer system. 
Firstly, issues of structure to the system must be 
solved. Structure Development of an integrated 
maintenance system further our understanding of 
technology and technology integration, which are 
discussed in detail in the paper. 
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ÚVOD 

Všetky priemyselné podniky vykonávajú 
množstvo činností od marketingu, konštrukcie 
a výroby výrobkov, cez komerčné služby až po 
financovanie a riadenie. Tieto činnosti boli dlho 
analyzované s jedným hlavným globálnym cieľom, 
ktorým je optimalizácia. Tým pádom sa 
optimalizácia stáva objektom modelovania a 
formovania v závislosti od rozličných činností. 
Metódy modelovacích techník sa ukázali ako skvelé 
riešenie. S odstupom času už modelovanie nie je 
postačujúce a preto je potrebné techniky 
modelovania ďalej rozvíjať.  

 
ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLÓGIÍ A TECHNÍK 

 Vzhľadom na vysokú technickú 
dokonalosť a zložitosť vo výstavbe výrobných 
strojov a zariadení, sa bude stále ťažšie 
vyhodnocovať stav jednotlivých uzlov alebo 
modulov. Na takýchto moderných zariadeniach sa 
nachádza oveľa viac kritických miest, ako pri 
pôvodných jednoduchých strojoch. K tomu sa 
pridáva aj snaha konštruktérov po úspore materiálu 
a ľahko vyrobených konštrukciách. Tento postoj 
však na druhej strane vyvoláva reakciu, že 
jednotlivé časti systému sú náchylnejšie na defekty, 
čo znamená nárast nárokov na údržbu. 

 Jedným z najdôležitejších zdrojov na 
udržanie prednosti v údržbe strojov a zariadení je 
riadenie. Dnes sa na riadenie procesov v údržbe 
využívajú aj moderné vyhodnocovacie, 
monitorovacie technológie pre fungovanie údržby. 

Autoúdržba technických systémov  

 Bežne v chápaní údržby, ak nastane 
porucha zariadenia, musí byť celý systém 
zastavený, pokým sa porucha neodstráni. Ak by 
sme mali v takom prípade prístroj alebo systém, 
ktorý by samostatne upozornil na 
aktuálnytechnický stav zariadenia, vyriešilo by to 
tieto problémy.  

 Takýto systém je napr. balík algoritmov 
s názvom Watchdog Agent, ktorého úlohou je 
vyhodnocovať informácie o zariadeniach. Ďalej 
monitoruje chronologické opotrebenie súčiastok 
a stanovuje pravdepodobnosť vzniku poruchy 
daného zariadenia, hodnotí a predvída proces alebo 
funkčnosť zariadení za pomoci senzorov 
integrovaných v systéme zariadenia. Vyhodnotenie 
zmeny funkčnosti sa vykoná pomocou prístroja na 
spracovanie senzorických vstupov a výber 
typických príznakov chýb prvkov stroja, ktoré 
súvisia s jeho aktuálnym stavom a činnosťou, ďalej 
modulom vyhodnocujúcim signály multifunkčných 
senzorov alebo snímačov [4,6]. 

 
Systém proaktívnej diagnostickej údržby 

 Trendom v súčasnej údržbárskej činnosti je 
maximalizovať zavádzanie prediktívnej resp. 
proaktívnej údržby a minimalizovať opravy 
vzniknuté po poruche. Proaktívna údržba má za 
úlohu pozorovanie stavu strojov a zariadení a je 
založená na efektívnom informačnom systéme. 
Funkciou tohto systému je kontrola funkcií a stavu 
strojov, ako aj vykonaných údržbárskych prác. Tu 
je možné zakomponovať proaktívnu diagnostickú 
údržbu , čo znamená prepojenie diagnostického 
systému s informačným systémom údržby [4,6] 
a tak podporiť operatívne a dlhodobé rozhodovanie 
o riadení údržby. Zakomponovanie on-line 
diagnostiky do údržbárskeho systému riadenia šetrí 
financie na údržbu a opravy strojov, vedie 
k redukcii výpadkov vo výrobe (strata zákazníkov, 
ohrozená bezpečnosť, znečistenie životného 
prostredia...) a odkrýva nové možnosti diaľkovej 
údržby. 
   
Počítačový systém riadenia údržby  

 Jedným z najvýznamnejších trendov 
údržby, ktoré sa využívajú  pri riadení procesov 
údržby sú počítačové systémy riadenia údržby 
(CMMS). Je to softvér, ktorý spravuje údržbárske 
aktivity a zároveň plní funkciu monitorovania 
a riadenia údržby. Taktiež automatizuje skoro 
všetky logistické úlohy, ktoré vykonáva údržba. 
Zavedením riadenia údržby s podporou 
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informačných technológií je možné zefektívniť 
využitie zdrojov (skladové, ľudské...).  

 CMMS je systém, ktorý sa používa vo 
všetkých fázach plánovania operácií a poskytuje 
riadenie údržby strojov a zariadení (Obr. 1). 
Grafické rozhranie CMMS je navrhnuté pre procesy 
prebiehajúcich činností s cieľom poskytovať 
priateľské prostredie minimalizujúce ľudské chyby 
a zvyšujúce efektívnosť a účinnosť údržby.  

 
Obr. 1 Štrukturálna schéma CMMS 

 
 Ďalším logickým krokom pri vývoji ma-
nažérskych systémov je zakomponovanie funkcií 
vedomostného manažmentu (Obr. 2), na podporu 
zlepšovania úrovne rozhodovacích systémov (DSS- 
DecisionSupportSystem). Pri budovaní DSS 
využívame logiku stromu porúch na vytvorenie 
pravidiel a činností pre hodnotenie podmienok 
vzniku možných porúch a stanovenie nápravných 
opatrení. 

Vychádzame pritom z detailizácie 
výrobného procesu, ktorý sa vysvetľuje a následne 
popíše ako typický procesný tok (flowprocess) 
výroby v priemysle. Informácie sú popisované tak, 
aby dávali presný obraz aktivít, ktoré boli 
realizované (zahŕňajúc náklady) pri implementácii 
systému, taktiež aj konkrétne úlohy, vyplývajúce z 
ich realizácie. 

 
 

 
 
 

Obr. 2 Postavenie CMMS v štruktúre 
manažérskych systémov 

 

INTEGRAČNÁ PLATFORMA 
 

 Trendom v dnešnej dobe je integrovanie 
CMMS do systémov ERP ako je napr. SAP alebo 
Oracle. Najskôr je potreba vytvoriť systém, podľa 
ktorého sa bude riadiť údržba.  V podstate sa jedná 
o algoritmus (vývojový diagram) krokov. Ďalej je 
potrebné získať informácie o technických miestach 
v osobitných útvaroch (výroba, doprava, 
manipulácia, skladovanie...) a tiež o ich vybavení. 
Tiež je treba definovať ako možno s technickými 
miestami a ich vybavením nakladať. Výhodou 
takéhoto systému je obyčajnosť zámeny informácií 
medzi samostatnými oddeleniami podniku (napr. 
medzi údržbou a ekonomickým oddelením). 
Nevýhoda spočíva v tom, že sú to veľmi veľké 
systémy s náročným riadením a malou možnosťou 
vývoja. 

Podnikové aplikácie poskytujú IT funkcie 
pre rôzne podnikové oblasti, z ktorých každá 
aplikácia je zameraná na vlastnú problematiku 
a pokrýva len časť procesov. Dôležité je nielen 
udržanie prehľadu v jednotlivých aplikáciách, ale aj 
zameranie sa na detail jednotlivých aktivít. Potom 
je možné vyhodnotiť logickú nadväznosť 
komplexných procesov k aplikáciám pomocou 
procesnej architektúry (Obr. 3). Zameranie 
aplikácie si vyžaduje zohľadnenie rôznych aspektov 
objektu. Každá aplikácia je špecializovaná na inú 
oblasť a obsahuje špecifický dátový model. Preto je 
potrebné údaje rozčleniť medzi rôzne systémy. 
Kľúčové pre integráciu je aj vyhľadanie spojitosti 
medzi rôznymi údajmi spoločnosti a zadefinovať 
závislosti a súvislosti medzi nimi. 
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Obr. 3 Všeobecné zložky integračnej platformy 

údržby 
 
ZÁVER 

 
Nové princípy integrácie nielen obohacujú 

modernú údržbu, ale predstavujú aj značný 
potenciál úspor. Systém údržby postavený na 
integrácií je nová metóda, ktorá sa ešte ďalej 
rozvíja a ktorá výrazne znižuje podiel ľudských 
zdrojov na zbieraní a spracovaní dát až po konečnú 
realizáciu výkonu údržby. Konečným cieľom 
integrácie je prispieť ku kvalite a optimalizácii 
rozhodovacieho a výkonného procesu. 
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