
Řada společností uvádí, že již tyto 
nové technologie používají:

Jaké výhody přináší přechod 
na prediktivní údržbu ?

 Zásah v případě 
závady 

 Zásah podle 
plánu

Včasný zásah v souladu 
s analýzou dat ze snímačů

NA VÝROBNÍCH 
LINKÁCH PROBÍHÁ 
REVOLUCE!

1 AI – UMĚLÁ INTELIGENCE 

COBOTI – 
KOLABORUJÍCÍ 

ROBOTI

4
3D TISK 
VE VÝROBNÍCH 
CENTRECH

2 IOT – INTERNET VĚCÍ

Ve stále větší míře se součástí výrobních linek stává umělá inteligence. Její algoritmy umožňují preventivní 
údržbu díky analýze datových toků proudících z nejrůznějších snímačů, na jejichž základě lze předvídat 
závady dříve, než způsobí selhání.  

5
ROZŠÍŘENÁ REALITA
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Dříve byli roboti na výrobních 
linkách nuceni pracovat 

samostatně v klecích. 
V současné době se roboti 

dostávají z klecí ven a začínají 
spolupracovat s obsluhou. Jejich 

úkolem jsou náročné činnosti 
nebo úkony, které nejsou 

v lidských silách.

Internet věcí byl dlouho považován jen za jakousi hračku, 
ale nyní se již začíná v průmyslu uplatňovat, a to zejména 
ve výrobních linkách. Nabízí efektivní konektivitu s nízkou 

spotřebou pro přenosy datových toků do inteligentních 
systémů.

Nyní se při výrobě prototypů z 90 % 
používá 3D tisk. Navzdory řadě omezení 
(rychlost, výrobní kapacita a cena strojů) 
budí 3D tisk stále větší zájem v průmyslu 
a letectví, protože umožňuje výrobu lehkých 
dílů a významné omezení množství odpadu 
materiálu.

Hraje také důležitou roli 
ve zjednodušování výrobních 
procesů.

9 nejdůležitějších 
technologií pro 
údržbu výrobních 
linek
Průmysl se velmi rychle digitalizuje a do 
výrobních linek je instalována řada 
technologií, které zajišťují pohodlí 
a efektivitu obsluhy. Tyto pokroky přináší 
revoluční změny zejména do oblasti 
údržby, protože dávají k dispozici nástroje 
potřebné k omezení nápravných zásahů 
a preventivních výměn dílů a posílení 
prediktivní údržby.
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Podobně jako v případě cobotů začne AR neboli rozšířená realita 
(či VR, virtuální realita) v průmyslu nacházet stále větší uplatnění jako 
vizuální podpora obsluhy s cílem omezení chyb při výrobě, podpory 
školení a provádění kontrol kvality.

Tato softwarová platforma umožňuje kompletní 
správu strojního vybavení, analýzu nápravné údržby, 

organizaci preventivních zásahů, správu skladu 
a nákupů a hlášení prostřednictvím ovládacích 

panelů a statistik, při zohlednění reálného stavu 
v terénu. Ve spojení s umělou inteligencí vytváří 

předpoklad pro prediktivní správu.

3D modelování výrobních linek nabízí vizuální 
pomůcky pro pracovníky údržby. Ve spojení 
s daty ze snímačů IOT poskytuje model BIM 
okamžitý náhled na stav různých součástí 
výrobního řetězce.
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HMI – 

ROZHRANÍ ČLOVĚK 
– STROJ

Integrace internetu do průmyslu přináší 
možnosti monitorování a zobrazování 

parametrů výrobních linek na dálku. HMI 
v prostředí průmyslu 4.0 umožňuje 

informování obsluhy zobrazováním výkonu 
výrobní linky v reálném čase.

CMMS – INFORMAČNÍ 
SYSTÉMY ŘÍZENÍ 

ÚDRŽBY
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BIM – INFORMAČNÍ 
MODEL BUDOVY 

Digitální technologie uvedené výše vytváří 
obrovské množství dat. Pokud má továrna 

v budoucnu efektivně fungovat, je nutné tato 
data, která musí být okamžitě k dispozici, 

ukládat. A právě to umožňují big data a cloud.

BIG DATA A CLOUD

CMMS ROZHRANÍ HMI 
PRO DÁLKOVOU 

ÚDRŽBU 

3D TISK ROZŠÍŘENÁ 
REALITA

83% 78% 34% 30%

Pokroky jsou pomalejší, než se čekalo. 32 % společností uvádí 
dva důvody: návratnost investic až 5 let a nedostatek kvalifikovaného personálu.

PREVENTIVNÍ 

91%
REAKTIVNÍ  

78%
PREDIKTIVNÍ 

49%

Zdroj:
 https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-maintenance-element-cle-de-l-usine-du-futur.N774074

REAKTIVNÍ PREVENTIVNÍ PREDIKTIVNÍ


