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D C E Ř I N É  S P O L E Č N O S T I

Standardizace a!zlep"ování, které jsou b#$né 
v!oblasti automobilového pr%myslu (nap&íklad 
KAIZEN, 5S, TPM, OEE), nejsou zcela obvyklé 
v!oblasti $elezni'ní dopravy. Prvky KAIZEN 
v!automobilovém pr%myslu vznikaly desetiletí 
p&edev"ím u!spole'ností, jako je Toyota a!Ford. 
Spole'nost V(zkumn( Ústav )elezni'ní (VUZ) 
za'ala, jako leader v!oblasti $elezni'ního 
a!zku"ebního segmentu, aplikovat tyto oblasti 
zlep"ování do!sv(ch proces%. Z!t#chto prvk% bychom 
cht#li vyzdvihnout 5S a!TPM, které implementujeme 
do!na"ich proces%. P&edev"ím se jedná o!pracovi"t# 
Dynamické zku"ebny (DZS) a!Zku"ebního okruhu, 
tedy haly, kancelá&e, odstavné koleje, místa pro 
dispe'ery, ale i!na"e lokomotivy. 

Prvky automotive  
implementované  
ve!spole"nosti VUZ
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Velk! d"raz v na#í spole$nosti klademe 
na implementaci systému TPM (Total 

Productive Maintenance), kter! je jedním 
z nejd"le%it&j#ích prvk" v oblasti sni%o-
vání a p'edcházení poruchovosti stroj". 
Systém TPM a autonomní údr%ba, je% 
je jeho nezbytnou sou$ástí, má za úkol 
zvy#ovat v!konnost stroj" a za'ízení (ná-
stroj") prost'ednictvím sni%ování jejich 
poruchovosti a prodlu%ování %ivotnosti. 

Ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV 
(R (FZÚ) spolupracujeme na v!zkumném 
projektu, jen% zahrnuje instalaci a pro-
voz za'ízení, které – mimo jiné – slou%í 
k zaji#)ování a vyhodnocování informa-
cí pot'ebn!ch pro úsp&#né zavád&ní pre-
diktivní údr%by. Instalace za'ízení je pro-
vedena v hale DZS u klí$ov!ch pohon" 
– elektromotor", pracujících v nep'etr%i-
tém re%imu. Konkrétn& jde o elektromo-
tory Schenk Hydraulikaggregat Typ PP 
165B a n&kolik dal#ích pomocn!ch stroj". 

Zatímco VUZ ur$il klí$ová za'ízení 
a definoval pot'ebné v!stupy, FZÚ p'i-
pravil za'ízení, které je vhodné nejenom 
pro sledování v!#e uveden!ch pohon", 
ale i pro jiné obdobné elektrické stro-
je. Tímto za'ízením jsme v na#em p'í-
pad& schopni zaznamenat i minimální 
anomálie sv&d$ící o postupné degradaci 
materiálu, mechanickém po#kození lo-
%isek, respektive degradaci maziva lo%i-
sek a jin!ch vadách. Za'ízení zatím není 
schopné p'esn& p'i'adit zaznamenan! 
poruchov! jev konkrétnímu typu poru-
chy, to bude mo%né a% po získání v&t#ího 
mno%ství provozních dat. 

Zatím v režimu offline
Za'ízení je v sou$asné dob& provozová-
no v re%imu bez p'ístupu k internetu 
s následn!m ulo%ením dat na SD kartu 
a pozd&j#ím vyhodnocením dat, av#ak 
jako perspektivn&j#í se jist& jeví re%im 
online, ve kterém bude docházet k auto-
matickému pr"b&%nému vyhodnocová-
ní stavu sledovan!ch stroj" a standardi-
zovan!ch v!stup" pro pot'eby TPM. 

Ov#em je#t& p'ed tím, ne% bylo mo-
nitorovací za'ízení sestrojeno a insta-
lováno v DZS, bylo nutné urazit dlou-
hou cestu od teoretick!ch základ" p'es 
experimentální m&'ení magnetické-

ho pole a také nezbytnou náhodu, kte-
rá pomohla uv&domit si, k $emu v#emu 
je vlastn& sledování magnetického po-
le dobré.

Na základ& dlouhodobého v!zkumu 
na poli magnetismu provád&ného ve FZÚ 
na odd&lení spintroniky a nanoelektro-
niky je známo, %e ka%dé elektrické za-
'ízení má ve frekven$ním spektru sv"j 
specifick! obraz, pro p'iblí%ení si jej m"-
%ete p'edstavit jako otisk prstu. Obraz je 
navíc tím z'eteln&j#í, $ím je v&t#í mag-
netické pole v okolí za'ízení, respektive 
proud tekoucí p'ívodním kabelem k ta-
kovému za'ízení.
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Pokud nedochází k p'emis)ování sle-
dovaného za'ízení nebo k v!razn!m 
zm&nám v jeho blízkém okolí, otisk ta-
kového za'ízení z"stává v $ase shod-
n!, $i tém&' nem&nn!. Dochází-li k jeho 
zm&nám, pak lze p'edpokládat zm&-
ny v technickém stavu za'ízení, typicky 
související s opot'ebením stroje a pot'e-
bou servisního zásahu.

Za pomoci optimalizovan!ch bezdoty-
kov!ch detek$ních za'ízení sestrojen!ch 
na FZÚ, pokro$il!ch v!po$etních metod 
a s vyu%itím um&lé inteligence (dále jen 
AI) lze v!#e popisované zm&ny otisku sle-
dovan!ch za'ízení velice dob'e sledovat 
a vyhodnocovat. Spole$n& s paralelním po-
zorováním skute$ného stavu za'ízení lze 
dovodit kauzality ve zm&n& otisku a jeho 
projekci do skute$ného stavu za'ízení. P'í-
kladem m"%e b!t zm&na otisku a k ní p'í-
slu#ející postupné zv!#ení vibrací stroje, 
nebo nap'íklad postupné zvy#ování teplo-
ty lo%iska, zna$ící jeho vy##í opot'ebení. 

Vznik prototypu
Pro potvrzení experimentáln& zji#t&-
n!ch kauzalit tak nakonec vznikl ve spo-
lupráci FZÚ a VUZ prototyp pr"myslov& 

pou%itelného za'ízení, které je schopné 
monitorovat a% osm za'ízení a zobrazo-
vat jejich stav na displeji v míst& nasa-
zení a také vzdálen&. Klí$ové informa-
ce jsou dále shroma%*ovány v databázi 
a prost'ednictvím speciálních algorit-
m", pomocí kter!ch je mo%né identifi-
kovat odchylky a potenciáln& nebezpe$-
né d&je, dále t'íd&ny.

Za'ízení je nasazené v budov& Dyna-
mického zku#ebního stavu (DZS) pro sle-
dování dlouhodob& provozovan!ch klí-
$ov!ch za'ízení. Instalováno je v blízkosti 
kabelov!ch p'ívod" ke klí$ov!m elektric-
k!m stroj"m tak, aby byl sledován co nej-
v&t#í po$et stroj". Jednotlivé bezdotyko-
vé magnetické sondy jsou umíst&ny p'ímo 
na p'ívodní kabely. Signál ze sond je dá-
le p'es rozbo$ova$ veden do mikropo$í-
ta$e, kter! provádí základní zpracování 
a vyhodnocení dat a zobrazuje v!sledky 
na displeji. Komplexní vyhodnocení dat 
a hledání kauzalit pak probíhá vzdálen& 
za pou%ití slo%it&j#ích algoritm" a AI (viz 
graf 3a a 3b). Ze shromá%d&n!ch dat lze 
krom& speciálních v!#e uveden!ch infor-
mací získat i dal#í údaje, jako je orienta$-
ní pr"b&h zatí%ení stroje (lze si p'edstavit 
jako bezdotykov! ampérmetr) a provozní 
$asy stroj", resp. jejich vyu%ití v $ase. Ve#-
keré tyto informace poslou%í k tomu, aby 
odpov&dné osoby zaji#)ující provoz a údr%-
bu dokázaly zajistit pot'ebnou údr%bu, ale 
také k tomu, aby získaly pot'ebné technic-
ko-ekonomické znalosti o rentabilit& jed-
notliv!ch za'ízení.     

V sou$asné dob&, p'ibli%n& po dvou m&-
sících ostrého provozu za'ízení v DZS, lze 
s jistotou 'íci, %e zvolené technické 'e#ení 
úsp&#n& ov&'ilo p'edchozí teoretické a ex-
perimentální p'edpoklady a poskytuje o$e-
kávané informace. Dal#ím v!vojov!m kro-
kem by m&lo b!t zohledn&ní zákaznické 
zp&tné vazby do systému, tak aby poskyto-
val jednoduché a srozumitelné informace; 
cílem by m&la b!t integrace informací ze 
za'ízení do podnikového systému. 

Záv&rem bychom rádi pod&kovali za-
m&stnanc"m VUZ za to, %e umo%nili vy-
u%ití v&deck!ch poznatk" v praxi, a dík 
rovn&% pat'í kolektivu v!vojá'" FZÚ, mi-
mo jiné Janu Ku$erovi, Ev& Matuszné 
a Tomá#ovi Nepivodovi. !

Umístění prototypu monitorovacího zařízení

Graf 3b – Průběh zatížení stroje se zřetel-
nými provozními přestávkami 

Graf 3a – Evoluce změny frekvenčního spektra stroje v průběhu týdne – všimněte si zvýrazněné anomálie


