
 

 

 
  



 

 

Abstrakt 

Předložená dizertační práce je zaměřena na řešení spolehlivosti provozu a optimalizace údržby 

rotačních strojů.  

V teoretické části práce je podrobně rozebrána metoda RCM včetně několika dostupných 

modifikací této metody. Dále jsou zde uvedeny nejčastěji využívané metody technické 

diagnostiky. 

Praktická část práce je zaměřena na návrh nové metodiky založené na metodě RCM.  
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poruch, analýza způsobů a důsledků poruch.  



 

 

Abstract 

The presented doctoral thesis is focused on solving reliability of operation and optimization of 

maintenance of rotary machines. 

In the theoretical part, the RCM method is analyzed in detail including several available 

modifications of this method. Furthermore, the most commonly used methods of technical 

diagnostics are presented. 

The practical part is focused on the design of a new methodology based on the RCM method. 
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ÚVOD 

V posledních letech se do popředí zájmu firem dostává problematika údržby. Tato dříve 

opomíjená oblast hraje obzvlášť důležitou roli, neboť je základním prostředkem pro zvyšování 

efektivity a spolehlivosti výrobních zařízení, ale taktéž nezbytným nástrojem pro jejich 

udržování či navrácení do provozuschopného stavu.  

Tak, jako každá vědní disciplína, i údržba si prošla svým historickým vývojem. Mezi 

nejstarší patří oprava vlastních používaných pracovních nástrojů, s rozvojem techniky se 

údržba specializuje na údržbu jednotlivých zařízení, až ve 20. století se další vývoj údržby 

soustředil na eliminaci náhodných poruch pomocí pravidelných kontrol a oprav, mnohdy 

zbytečných a finančně náročných. 

 Postupně se údržba dostala až do fáze, kdy se začala zabývat aktuálním technickým stavem 

zařízení. V této fázi se již díky metodám technické diagnostiky naplánovala údržba ještě 

předtím, než došlo k poruše či nefunkčnosti zařízení.  Za pomoci metod technické diagnostiky 

bylo již možno zařízení využívat po celou dobu jeho technického života, případně s pomocí 

různých např. matematických metod i predikovat jeho budoucí chování.  

Současné nároky na vysokou kvalitu vyráběných produktů a udržení konkurenceschopnosti 

posouvají údržbu zase o krok dál. Výrobní společnosti požadují co nejvyšší spolehlivost 

strojních zařízení při současném vynaložení co nejnižších provozních nákladů. Postupně se 

proto začínají využívat moderní přístupy k údržbě. Chceme-li u daného zařízení zabezpečit co 

nejvyšší spolehlivost, je upřednostňována metoda RCM (Údržba zaměřená na bezporuchovost), 

případně její modifikace. Pokud je naším cílem zvýšení efektivnosti a produktivity zařízení, je 

preferovanou metodou TPM (Totálně produktivní údržba). 

Dnes je již údržba chápána jako nedílná součást výroby, bývá proto centrem pozornosti 

managementu, neboť v údržbě stejně jako v dalších odvětvích je neustálá snaha o snižování 

nákladů. Navíc se přidává zvýšený zájem o minimalizování vlivu na životní prostředí a o 

maximální bezpečnost práce. I proto v dnešní době již není možné udržovat celý systém údržby 

pouze v papírové podobě, tak jak tomu bylo dříve, ale postupně se přechází na počítačové řízení 

údržby. 

Tato dizertační práce je zaměřena na řešení spolehlivosti a údržby rotačních strojů se 

zaměřením na jejich kritické uzly. V práci je navržena nová metodika, která vychází 

z normované metody RCM, přičemž využívá i prvků metody TPM.  
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1 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Údržbu lze dle normy ČSN EN 13306 Údržba – Terminologie údržby definovat jako 

„kombinaci všech technických, administrativních a manažerských opatření během životního 

cyklu objektu zaměřených na jeho udržení ve stavu nebo jeho navrácení do stavu, v němž může 

vykonávat požadovanou funkci.“ [75] 

S počátky údržby se setkáváme již od doby, co si lidé začali pro uspokojování svých potřeb 

zhotovovat různé nástroje a pomůcky. S tím vznikla pravděpodobně i potřeba si tyto nástroje  

a pomůcky opravovat. Údržba tedy člověka provází již od pravěku. [48]  

Dle dostupné literatury, například [2], [30], [48], [75], [76], [77], [78], [82] a další, lze 

údržbu v zásadě rozdělit na dva základní typy, a to údržbu po poruše a údržbu preventivní.  

Při údržbě po poruše je objekt provozován bez dozoru po celou dobu své životnosti, údržba 

je provedena tedy až v okamžiku, kdy na objektu dojde k poruše. Využívá se tedy celý užitný 

život objektu, ale na úkor delších, a především neplánovaných odstávek, vysokých nákladů na 

opravu, nadbytečných zásob náhradních dílů, negativního vlivu na kvalitu výroby, životní 

prostředí či bezpečnost.  

Podstatou preventivní údržby je princip předcházení poruše, přičemž rozlišujeme dvě 

základní formy. První formou je preventivní údržba s předem stanovenými intervaly, kde jsou 

na základě odhadnuté životnosti významných částí objektu předem stanoveny intervaly oprav 

a výměn těchto částí. Nevýhodou této údržby je tedy mnohdy zbytečná předčasná výměna zcela 

fungujících částí za nové.  

Druhou formou je preventivní údržba podle technického stavu, která dnes již díky metodám 

technické diagnostiky umožňuje naplánovat údržbu ještě předtím, než dojde k poruše zařízení 

či k omezení jeho požadovaných funkcí. I údržbu podle technického stavu lze dále rozdělit,  

a to na údržbu diagnostikou, prediktivní a proaktivní.  

Diagnostická údržba je založena na monitorování stavu, zkoušení, analýze a zajištění 

následných zásahů údržby.  

Prediktivní údržba neboli údržba podle předpokládaného stavu je již dosti pokročilou 

strategií řízení údržby. Na základě správného vyhodnocení získaných informací předvídá 

budoucí vývoj stavu zařízení. Údržba se tedy provádí až v okamžiku, když je technická 

životnost součásti již téměř vyčerpána a zároveň dříve, než kvůli této součásti dojde k nečekané 

havárii.  

Proaktivní údržba představuje nejmodernější přístup k řízení údržby, jejímž cílem je 

zefektivnění procesu údržby a využití nákladů s ním spojených. Tento druh údržby se od všech 

dříve uvedených metod liší tím, že se nezabývá pouze současným stavem objektu, jeho 

budoucím vývojem a prevenci poruch, ale snaží se i o analýzu příčin těchto poruch a jejich 

následné odstranění. Proaktivní údržba vychází ze zjištění, že určité poruchy se pravidelně 

opakují a mají jednoznačné příčiny, ve své podstatě tedy hledá způsoby, jak vznik dané poruchy 

eliminovat, případně alespoň co nejvíce oddálit.  

V současné době se postupně začínají využívat i komplexní systémy údržby, mezi které 

patří především Totálně produktivní údržba (TPM) a Údržba zaměřená na bezporuchovost 

(RCM).  

Oba výše uvedené komplexní systémy údržby budou v následujících kapitolách podrobněji 

rozebrány, přičemž větší důraz bude kladen na údržbu zaměřenou na bezporuchovost, neboť 

tato je stěžejní částí této dizertační práce.  
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 Vybrané pojmy ze spolehlivosti 

Spolehlivost je podle normy ČSN IEC 50(191) Medzinárodný elektrotechnický slovník. 

Kapitola 191: Spoĺahlivosť a akosť služieb definována jako „souhrnný termín používaný pro 

popis pohotovosti a činitelů, které ji ovlivňují: bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost 

údržby [80].“  

Bezporuchovost je potom chápána jako „schopnost objektu plnit požadovanou funkci 

v daných podmínkách a v daném časovém intervalu [80].“ Obecně se předpokládá, že na 

začátku časového intervalu se objekt nachází ve stavu schopném plnit požadovanou funkci.  

Udržovatelnost lze definovat jako „schopnost objektu v daných podmínkách používání 

setrvat ve stavu, nebo vrátit se do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se 

údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy [80].“  

Zajištěnost údržby je chápána jako „schopnost organizace poskytující údržbářské služby 

zajišťovat podle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro údržbu podle dané 

koncepce údržby [80].“ Mezi hlavní činitele zajištěnosti údržby patří pracovníci, nářadí a 

přístroje, technické informace, náhradní díly a materiál a údržbářské objekty. [48] 

Pro zajištění spolehlivosti objektu je důležité, aby byla bezporuchovost a udržovatelnost 

zabudována do objektu již při jeho návrhu, a aby byla ověřena jejich přijatelnost v různých 

etapách realizace objektu.  

Životní cyklus objektu představuje průběžný proces od stanovení jeho koncepce  

a požadavků, přes návrh a vývoj, výrobu a instalaci, provoz a údržbu až do konce jeho života, 

případně do jeho vyřazení (obr. 1). [82]  

V první etapě životního cyklu objektu, tj. specifikaci, je nezbytné vymezit jeho spolehlivost, 

podmínky užívání a požadavky na ně, tzv. specifikovanou (požadovanou) spolehlivost. Dále 

zvolit takové ukazatele spolehlivosti, které budou přezkoumatelné a v dalších etapách 

měřitelné. [81] 

Ve druhé etapě se specifikovaná spolehlivost vprojektuje do návrhu, konstrukce či projektu 

výrobku, tzv. vprojektování požadované úrovně spolehlivosti. Využívají se zde informace  

o spolehlivosti výrobků předchozí generace. Součástí této etapy je hodnocení spolehlivosti 

výrobků, které jsou chápány jako systémy, pomocí metod kvalitativních a kvantitativních 

analýz spolehlivosti. [81] 

V etapě výroby a instalace dochází k realizaci inherentní spolehlivosti, jež odpovídá 

spolehlivosti vprojektované. [81] 

V předposlední etapě dochází k zajišťování, kontrole a hodnocení spolehlivosti dosahované 

při provozu, tj. provozní spolehlivosti. Nedílnou součástí této etapy je systematický sběr 

informací a dat, jejich zpracování a vyhodnocení, nejlépe pomocí informačního systému 

spolehlivosti. [81] 

SpecifikaceSpecifikace
Návrh,

vývoj

Návrh,

vývoj
Výroba, 

instalace

Výroba, 

instalace
Provoz, 

údržba

Provoz, 

údržba
LikvidaceLikvidace

specifikovaná 

spolehlivost

„vprojektovaná“ 

spolehlivost

inherentní 

spolehlivost

provozní 

spolehlivost

 

Obr. 1 Spolehlivost v jednotlivých etapách životního cyklu objektu [81] 
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 Údržba zaměřená na bezporuchovost 

Údržba zaměřená na bezporuchovost vychází z anglického názvu Reliability Centered 

Maintenance, proto se často vyskytuje ve formě zkratky RCM, jak bylo již dříve uvedeno. [1] 

John Moubray ve své knize [2] definuje údržbu zaměřenou na bezporuchovost jako proces, 

který se využívá ke stanovení požadavků na údržbu jakéhokoliv fyzického majetku při 

zachování svého provozního kontextu. Tuto definici RCM lze v širším pojetí chápat jako 

proces, který se využívá ke stanovení toho, co musí být vykonáno pro zajištění, aby jakýkoliv 

fyzický majetek pokračoval v tom, co chtějí jeho uživatelé při současném zachování svého 

provozního kontextu. 

Údržba zaměřená na bezporuchovost byla vyvinuta v leteckém průmyslu ke konci 60. let 

dvacátého století. V této době narůstala velikost a složitost letadel. Impulz pro vytvoření nové 

metody byl proto vyslán přímo od leteckých společností, neboť se obávaly, že současná údržba 

bude pro tato letadla značně nehospodárná. Původně byla preventivní údržba v leteckém 

průmyslu založená na čase, např. generální opravy byly prováděny po určitém počtu letových 

hodin. Po zavedení RCM se údržba začala provádět na základě technického stavu, intervaly 

údržby byly voleny na základě skutečné kritičnosti zařízení a výkonnostních datech.  

Po přechodu na tento přístup zůstaly náklady na údržbu konstantní, ale zvýšila se dostupnost  

a spolehlivost letadel, neboť úsilí bylo vynaloženo na údržbu těch zařízení, u kterých je největší 

pravděpodobnost, že způsobí vážné problémy. [6] 

Od roku 1960 se o vývoj koncepce RCM pokoušelo nespočet autorů, například [5], [6], [8], 

[10], [11], [15], [17], [19], [24], [27], [28], [29], [34], [71], [72]. 

V roce 1978 Nowlan a Heap poprvé představili koncept metody RCM. V prosinci téhož 

roku vydala americká letecká společnost první kompletní dokument o údržbě zaměřené na 

bezporuchovost, jejímž autorem je právě F. Stanley Nowlan. V této knize jsou vysvětleny 

základní pojmy týkající se údržby, definice, principy a použití logické disciplíny pro vývoj  

a řízení účinného programu plánované údržby. Tyto programy jsou nazývány RCM programy, 

neboť jsou zaměřeny na využití vlastní bezpečnosti a spolehlivosti daného zařízení tak, aby se 

zároveň dosáhlo minimálních nákladů. [5]  

V roce 1984 výzkumná organizace Electric Power Research Institute (EPRI), zavedla 

metodiku RCM v jaderném průmyslu. Motivace pro změnu vycházela z programů preventivní 

údržby, které byly doposud založeny na příliš konzervativním doporučení prodejců, bez ohledu 

na skutečné pracovní cykly nebo celkovou funkci systému. Na klíčové komponenty bylo 

soustředěno jen málo úkolů preventivní údržby, neboť tyto komponenty nebyly identifikovány 

jako kritické. To zákonitě vedlo k selhání klíčových komponent, čímž stoupaly náklady na 

údržbu po poruše a snižovala se tím dostupnost zařízení. Organizace EPRI pro své využití 

přijala upravenou definici RCM. Údržbu zaměřenou na bezporuchovost definuje jako 

systematický hodnotící postup pro rozvoj a optimalizaci programu údržby. Dále uvádí, že RCM 

využívá logický rozhodovací strom pro identifikaci požadavků na údržbu daného zařízení 

v závislosti na bezpečnostních a provozních následcích každé poruchy a degradaci zařízení 

zodpovědného za danou poruchu. [6] 

Metoda RCM má kromě leteckého a jaderného průmyslu široké uplatnění i v dalších 

odvětvích. Využívá se například v železničních sítích, hutním průmyslu, uhelných dolech, 

chemickém a zpracovatelském průmyslu, lékařství, dřevařském závodě, lodní přepravě, 

dopravě apod. Kromě výše uvedeného byla metoda RCM zavedena i v ropném a plynárenském 

průmyslu na volném moři. [7] 

V roce 2007 vydala mezinárodní agentura pro atomovou energii příručku zaměřenou na 

použití metody RCM pro optimalizaci provozu a údržby v jaderných elektrárnách. [6] 
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V září 2008 vydal Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) konečnou verzi 

příručky s názvem „NASA RCM Guide for Facilities and Collateral Equipment“, kterou 

využívá pro různé strategie údržby majetku. [8] 

1.2.1 Aplikace metody RCM ve světě 

Níže jsou uvedeny vybrané příspěvky aplikace metody RCM ve světě. 

Richet [9] aplikoval základní principy metody RCM v patnácti slévárnách, které byly  

z hlediska typu, velikosti, úrovně technologie a geografického umístění velmi odlišné. Ukázalo 

se, že přístup RCM je vhodný pro organizaci údržby v malých a středních podnicích, kde je 

velkou překážkou nedostatek zdrojů.  

Nour [11] v článku popisuje metodiku použitou v závodě zabývajícím se výrobou hliníku, 

za účelem vytvoření optimálního programu údržby strojů založeného na spolehlivostních 

datech. Autor se opírá o předpoklad, že pro optimalizaci programu údržby by měly být známy 

dva faktory, a to aktuální stav stroje a náklady na výpadky stroje během jeho provozu. 

K hodnocení aktuálního stavu stroje využívá dostupná data o poruchách každého stroje 

s ohledem na vanovou křivku. Pro určení kritičnosti stroje, bezpečnostních a environmentálních 

následků při vzniku poruchy používá metodu FMEA. Kritičnost každého stroje autor počítá na 

základě čtyř kritérií: 

▪ dopadu odstávky stroje na výrobní proces, 

▪ míry využití stroje, 

▪ bezpečnostních a environmentálních dopadů při poruše stroje, 

▪ technické složitosti stroje a potřebných externích zdrojů na údržbu. 

Goodfellow [12] analyzoval možnosti použití metody RCM na nadzemní systémy 

distribuce energie, čímž následně docílil plánování údržby na základě posouzení stavu každého 

obvodu systému s použitím kritérií pro hodnocení rizik. 

Yssaad [23] aplikuje RCM pro vytvoření nákladově efektivního programu údržby pro 

systémy distribuce energie.   

Dehghanian [25], [26] uvádí postup implementace metody RCM a následnou numerickou 

analýzu pro systémy distribuce energie. 

Reden a Flaten [13] využili metodu RCM pro systémy distribuce energie, čímž zavedli 

prediktivní údržbu u kabelů. 

Al-Ghamdi [14] představil koncepci a kroky implementace metody RCM pro zlepšení 

systému preventivní údržby v pravidelných intervalech ve výrobním závodě v Saudské Arábii. 

Zavedením metody bylo ověřeno, že RCM skutečně snižuje náklady na provoz zařízení  

a zároveň zvyšuje dostupnost zařízení. 

Penrose [16] v článku zdůrazňuje, že využití principů metody RCM pomáhá výrobcům, 

dodavatelům a odborníkům z praxe vybrat u elektromotorů optimální systém údržby. 

Chen a Zhang [20] popsali zavádění metody RCM v oblasti čínského jaderného 

energetického průmyslu, čímž se zde dosáhlo významných výsledků ve zlepšení bezpečnosti, 

spolehlivosti a hospodárnosti provozu. 

Liang [21] využil koncepci RCM pro volbu vhodné strategie údržby klíčových částí 

pístového kompresoru.  

Arno [22] uvádí metodu RCM jako nástroj sloužící pro optimalizaci nákladů na údržbu. 
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1.2.2 Aplikace metody RCM v České a Slovenské republice 

Z českých autorů se metodou RCM zabývají například Václav Legát, a to v příspěvku [30], 

kde popisuje jednotlivé kroky, úkoly a výstupy při vypracování programu preventivní údržby 

založeného na RCM a uvádí schéma analýzy následků poruch s využitím stromu logického 

rozhodování.  

Porovnání RCM s obecnými postupy preventivní údržby dále Václav Legát popisuje v [70]. 

Rozsáhlou kapitolu věnuje metodě RCM i ve své knize [48].  

Část rozboru metody RCM z knihy Johna Moubraye přeložil Pavel Fuchs v příspěvku [42], 

využití metody RCM dále tentýž autor popisuje v [33] a [34].  

Se svými zkušenostmi z aplikace metody RCM se podělil i František Štván v [36].  

Prediktivní údržbě vybraných plynárenských zařízení s využitím metody RCM se věnuje 

Jaroslav Zajíček a Jan Kamenický v [32]. 

 

Nepřesnostem a jejich důsledkům v analýzách RCM se věnuje Radim Doležal a Jaroslav 

Zajíček v [39], úskalím efektivizace procesu RCM dále Jan Kamenický v [40].  

Autoři uvádí dvě srovnávací kritéria pro stav bez údržby, údržbu stávající a údržbu 

doporučenou. Prvním kritériem je index efektivnosti údržby MEI, který vyjadřuje, jak efektivně 

jsou využity náklady na údržbu. Index MEI se vypočítá dle vztahu (1): 

𝑀𝐸𝐼 =
𝑅𝑁𝑂 − 𝑅𝑈𝑂

𝑁𝑃𝑈
=

𝑁𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑁𝑂
−

𝑁𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑈𝑂

𝑁𝑃𝑈
   [−]. (1) 

 

Kde: 

𝑅𝑁𝑂  riziko neudržovaného objektu (bez preventivní údržby),  

𝑅𝑈𝑂  riziko udržovaného objektu (s preventivní údržbou),  

𝑁𝐹    následky poruchy ve finančním ocenění,  

𝑁𝑃𝑈   náklady na preventivní údržbu,  

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑁𝑂  střední doba mezi poruchami neudržovaného objektu,  

𝑀𝑇𝐵𝐹𝑈𝑂  střední doba mezi poruchami udržovaného objektu.  

 

Vyjde-li index MEI vyšší než 1, je výhodné u zařízení použít navrženou údržbu. Pokud je 

naopak index MEI nižší než 1, je vhodnější u zařízení zvolit údržbu po poruše.  

Jako druhé srovnávací kritérium je uvedena absolutní hodnota ročních úspor. Jedná se o 

roční úspory při využití nové navrženého plánu údržby oproti současnému plánu údržby. 

Průměrné roční úspory lze poté vypočítat dle vztahu (2): 

𝑅𝑈 = (𝑁𝑈𝐷𝑂𝑃 − 𝑁𝑈𝐸𝑋) + (𝑅𝐷𝑂𝑃 − 𝑅𝐸𝑋)   [𝐾č ∙ 𝑟𝑜𝑘−1]. (2) 

Kde: 

𝑁𝑈𝐷𝑂𝑃  roční náklady na údržbu při navržené údržbě, 

𝑁𝑈𝐸𝑋  roční náklady na údržbu při stávající údržbě, 
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𝑅𝐷𝑂𝑃  roční riziko plynoucí z havarijní poruchy při navržené údržbě, 

𝑅𝐸𝑋  roční riziko plynoucí z havarijní poruchy při stávající údržbě. 

 

Na základě analýzy srovnávacích kritérií autoři konstatují, že nelze očekávat přesné 

výsledky, jelikož metoda RCM využívá pro určení některých vstupních parametrů expertní 

odhady. Dále upozorňují na systematickou chybu metody RCM, a to v případě, kdy dochází 

k optimalizaci úkonů údržby pouze pro dané způsoby poruch, a ne přímo pro celé zařízení. 

V článku [40] také autoři uvádějí možnosti, jak analýzu RCM vykonávat. Prvním způsobem 

je tzv. plná analýza RCM, kdy do analýzy vstupují veškeré komponenty, ze kterých se 

analyzovaný systém skládá. Výhodou této analýzy je získání aktualizovaného seznamu 

majetku, odstranění chyb ve výkresové dokumentaci, odhalení skrytých kritických komponent, 

zhodnocení stávajícího plánu údržby a jeho případná optimalizace, úspory ad. Nevýhodou plné 

analýzy je především vysoká časová a finanční náročnost. 

Druhou možností je zkrácená analýza RCM. Tato snižuje časovou náročnost analýzy. [40] 

Autoři navrhly tři možnosti této analýzy:  

1) Rozdělení týmu dle odborností, přičemž analýzy budou prováděny odděleně v rámci 

dané odbornosti. Nevýhodou této možnosti je především ztráta týmové práce, která 

souvisí s nepřesnostmi či neúplností informací při provádění analýzy.  

2) Typové plány údržby pro totožné nebo podobné komponenty [40], tj. plán údržbových 

úkonů pro všechna zařízení příslušného typu jako jsou například zařízení měření a 

regulace [38][38]. V tomto případě by výběr typových položek prováděli na svém 

pracovišti technolog a operátor v rámci plnění svých dalších povinností. Výběr 

komponent by pro ně tudíž nebyl prioritní, což by se mohlo projevit na kvalitě výběru. 

Z hlediska nedostatku času by též při výběru pravděpodobně nepostupovali dle 

předepsaného algoritmu, ale výběr by prováděli subjektivně. Do analýzy by tudíž vnesli 

své subjektivní zkušenosti, takže by ani nebylo možné zkontrolovat výběr komponent 

pro typové plány údržby. [40] Podrobnější rozbor typové údržby je uveden v [37], [38]. 

3) Analýza vybraných (kritických) komponent. Výběr kritických komponent by opět 

prováděl technolog a operátor, tudíž zde platí stejná rizika jako u předchozí analýzy, a 

to možnost nedůsledného výběru kritických komponent, využití subjektivních 

zkušeností při jejich výběru, tudíž i nemožnost zkontrolovat bezchybnost výběru. Dále 

nebudou odstraněny nepřesnosti v seznamu majetku, případně ve výkresové 

dokumentaci, nebude možné porovnat náklady na provoz a údržbu před a po zavedení 

RCM. V neposlední řadě bude potlačena silná stránka RCM, a to odhalení skrytých 

kritických komponent. [40] 

Ze všech výše zmíněných variant si autoři pro své potřeby jako následnou analýzu RCM 

zvolili třetí možnost. 

Uplatňování údržby zaměřené na bezporuchovost v praxi popisují stejní autoři, tj. Jaroslav 

Zajíček a Jan Kamenický v příspěvku [31]. Zde uvádí zjednodušenou metodiku RCM, při které 

se doporučuje analyzovat 3 dominantní způsoby poruch. Jedná se o takové způsoby poruch, 

které se na zařízení již vyskytly nebo jejichž výskyt je reálně možný. Zároveň autoři upozorňují, 

že počet způsobů poruch, které budou podrobeny analýze, je nezbytné přizpůsobit složitosti a 

významnosti daného zařízení.  

Pro identifikované způsoby poruch by se následně měla určit střední doba mezi poruchami 

MTBF, analýza RCM vyžaduje kalendářní hodnotu MTBF. V ideálním případě by se u téhož 

zařízení měly porovnat tři hodnoty MTBF, a to při stavu zcela bez údržby, při stávajícím plánu 
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preventivní údržby a při nově navrženém plánu údržby. V praxi je většinou možné určit MTBF 

pouze při stávajícím plánu preventivní údržby, nejčastěji se proto využívá přímých zkušeností 

s daným zařízením nebo zařízením, které je mu funkčně a konstrukčně podobné. Místo střední 

doby do poruchy by bylo daleko přesnější pracovat s celým pravděpodobnostním rozdělením 

doby do poruchy. To ovšem nelze nejen kvůli výpočetní náročnosti, ale především z důvodu 

malého množství záznamu o poruchách zařízení. [31]  

Dalším důležitým aspektem jsou následky, které mohou být buď čistě ekonomické 

(nepohotovost zařízení, náklady na mzdy, materiál apod.) nebo spočívat v následcích pro 

životní prostředí či bezpečnost práce.  

Závěrem článku [31] autoři uvádějí výčet některých nejistot vstupujících do analýzy RCM.  

 

Zefektivněním analýzy RCM se dále zabývá Jaroslav Zajíček v příspěvku [37].  

 

Věra Pelantová v [72] využívá metodu RCM pro navržení jednoduchého programu údržby 

pro systém managementu kvality. Vychází přitom ze skutečnosti, že spolehlivost je 

podmnožinou kvality. Pomocí normy ČSN EN 60300-3-11 autorka pro jednotlivé funkce 

procesu řízení kvality stanovila poruchy, jejich následky, úkoly a intervaly údržby. Navržený 

program údržby zefektivnil úkoly údržby systému managementu kvality a podpořil prevenci 

neshod. Dle autorky je použití metody RCM lepší, než prostý audit.   

 Modifikace metody RCM 

V poslední době se postupně objevují různé modifikace metody RCM. Například  

v příspěvku [27] autor předkládá nový model A-RCM údržby využívaný v ropných rafinériích 

v Indii. Další modifikaci lze najít v příspěvku [28], ve kterém autor popisuje metodu DRCM 

pro kompresorové stanice zemního plynu. Společnost SKF využívá analýzu SRCM. [29] 

V následujících podkapitolách jsou stručně popsány vybrané modifikace metody RCM.  

1.3.1 Metoda DRCM 

V příspěvku [28] autor předkládá návrh pro zlepšení současné koncepce údržby 

kompresorových stanic zemního plynu zavedením metody DRCM. Cílem navržené metody je 

kompletní RCM analýza celé kompresorové stanice a následná volba úkolů údržby na základě 

předem vytvořené RCM databáze znalostí vycházející ze stavu zařízení.  

Vstupem do metody DRCM je výskyt poruch zjištěný během analýzy celé stanice. Výstup 

je stejný jako u běžného RCM, rozhodovací diagram a model údržby. 

DRCM rozhodovací diagram (obr. 2) by měl být postavený na základě několika zvolených 

znacích poruchy, pomocí kterých by se ke každému způsobu poruchy nalezly vhodné proaktivní 

úkoly, s co nejnižšími náklady a nejvyšší dostupností. V tomto příspěvku jsou vybrány tři znaky 

poruchy, a to následky poruchy, P-F interval a schéma poruchy. P-F interval je interval od 

potenciální poruchy (P) do poruchy funkce (F). Jedná se o interval mezi body, kdy degradace 

dosáhne předem stanovené úrovně (potenciální poruchy) a bodem, kdy degraduje natolik, že 

dojde k poruše funkce. [5] 

Obecně se berou v potaz čtyři typy následků poruch, a to bezpečnostní poruchy, provozní 

poruchy, neprovozní poruchy a skryté poruchy. Skrytá porucha nemůže být detekována při 
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monitorování stavu ani diagnostice, obvykle je nalezena při periodickém testování. Tudíž 

v tomto diagramu není brána v úvahu.  
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Obr. 2 DRCM rozhodovací diagram [28] 

Způsoby poruch celé kompresorové stanice by měly být sledovány pomocí diagnostického 

systému. Poté by každá detekovaná porucha byla řešena pomocí vhodného úkolu údržby na 

základě DRCM rozhodovacím diagramu. 

Autorem navržený DRCM model údržby lze vidět na obr. 3. Cílem modelu je volba 

plánovaných úkolů údržby pro předvídatelné poruchy s dlouhým P-F intervalem, bezpečnostní 

a provozní následky poruchy.  
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Obr. 3 DRCM model [28] 
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V tomto příspěvku se předpokládá, že dostupnost kompresorových stanic zemního plynu je 

mnohem důležitější než náklady na údržbu. Dostupnost je především ovlivněna výpadkem 

zařízení, přičemž odstavení kompresorové stanice má dvě příčiny, a to stav řídícího expertního 

systému a kontrolního systému. Spolehlivost zařízení je potom ovlivněna těmito dvěma zdroji, 

které se nazývají spolehlivost údržby a provozní spolehlivost.  

Spolehlivost údržby lze vypočítat na základě trendu degradační křivky, provozní 

spolehlivost by následně měla být vypočtena pomocí modelu poháněného kompresoru, 

atmosférického modelu a prognózy zatížení kompresoru. Po tomto procesu lze teoreticky zvolit 

nejlepší strategii údržby. [28] 

1.3.2 Model A-RCM 

V příspěvku [27] autor předkládá nový model RCM údržby využívaný v ropných rafinériích 

v Indii. Rafinerie doposud pro zajištění spolehlivosti zařízení využívaly preventivní údržbu 

s předem stanovenými intervaly a údržbu prediktivní.  Tyto typy údržby sice zajišťují určitý 

stupeň spolehlivosti daného zařízení, ale neposkytují neustále se zvyšující spolehlivost tohoto 

zařízení. 

Nově navržený model A-RCM je zobrazen na obr. 4. 

ZařízeníZařízení PoruchyPoruchy

KritičnostKritičnost

FMECAFMECAA-RCMA-RCM

Preventivní 

opatření

Preventivní 

opatření
Prediktivní 

opatření

Prediktivní 
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Změny designuZměny designu

RCFARCFA

Plán preventivní 

údržby

Plán preventivní 

údržby

Plán prediktivní 

údržby

Plán prediktivní 

údržby

MTBF, β 

 

Obr. 4 Nový model A-RCM údržby využívaný v ropných rafineriích [27] 

Model A-RCM údržby by se měl aplikovat na všechna zařízení, která mají dopad pro 

provoz. Zavádění A-RCM modelu probíhá ve čtyřech fázích. V první fázi dochází ke sběru 

informací o poruchách, které se na vybraných zařízeních vyskytly. Následně se identifikují 

způsoby poruch, ke kterým u jednotlivých zařízení došlo nejčastěji. Tyto způsoby poruch musí 

být označeny jako kritické. Dále je potřeba brát v úvahu i trvalé méně významné výskyty, které 

mohou MTBF zhoršovat v dlouhodobém horizontu. Výstupem první fáze je identifikace top 
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10% zařízení, u kterých se vyskytuje nejvíce poruch, přičemž tato zařízení se budou analyzovat 

přednostně. 

V druhé fázi se určují pravděpodobné způsoby poruch, které na zařízeních mohou 

vzniknout. Tyto následně autor rozděluje do dvou skupin, a to dle: 

▪ značky a modelu hnacích částí zařízení (ložiska, spojky), což poskytuje způsoby 

poruch identifikované pro konkrétní model, 

▪ procesních tekutin, které jsou ve styku s určitými částmi zařízení (rotory, těsnění), 

přičemž se seskupí části strojů, které mají podobný program údržby.  

Ve třetí fázi se vykoná FMECA u top 10% zařízení identifikovaných v první fázi, následně 

u skupin zařízení z druhé fáze, tj. identifikují se potenciální způsoby poruch a jejich příčiny, 

současně se stanoví opatření potřebné pro zabránění jejich výskytu. 

Poslední fáze se týká udržování zařízení, kde se pomocí parametrů Weibullova rozdělení 

(MTBF, β) měří výkonnost modelu (tab. 1). 

 

Tab. 1 Rozhodovací strom založený na MTBF a 𝛽 [27] 

  
MTBF 

  
Stagnující Rostoucí 

β 

≤ 1.5 Začínající úmrtnost, zaměřit se na 

preventivní údržbu. 

Optimální program, identifikace 

top 10% zařízení pro FMECA. 

> 1.5 

≤ 2 

Vyzrálé poruchy, soustředit se na 

změnu konstrukce. 

Nastavený program funguje, 

pokračování v programu. 

> 2 Dosažení maximální životnosti 

zařízení, výměna nebo oprava. 

Pokračování v programu, přesun 

dalších zařízení do FMECA. 

1.3.3 Metodika SRCM 

Metoda SRCM (Streamline Reliability Centred Maintenance) respektuje všechny základní 

kroky tradiční metody RCM, ale je poněkud zjednodušená. SRCM se primárně zaměřuje na 

hlavní funkci zařízení a následné vykonání kritické a nekritické analýzy.  

Úkoly údržby v metodě SRCM vycházejí z příčiny poruchy funkce, zatímco RCM využívá 

informace z následků selhání funkce zahrnující bezpečnostní, environmentální, provozní  

a ekonomický dopad. SRCM také využívá mnohem více databází a praktických zkušeností, 

čímž snižuje i potřebný čas a zdroje pro vykonání analýzy. Do jisté míry je tedy ekonomičtější 

než RCM.  

V článku [71] autoři popisují analýzu téhož závodu při nezávislém použití obou metod, 

RCM i SRCM. Výsledky ukázaly, že SRCM je na stejné úrovni jako RCM, neboť doporučené 

úkoly preventivní údržby byly podobné, pouze s malými rozdíly, které byly způsobeny 

rozdílnými znalostmi obou analytiků skupiny. 

Postup SRCM je následující (obr. 5): 

▪ Nejprve se zvolí a vytyčí hranice systému, shromáždí se veškeré informace  

o systému. 
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▪ Následná identifikace selhání funkce se u SRCM provádí stejným způsobem jako u 

standardního RCM, přičemž SRCM se více zaměřuje na „významné“ poruchy 

funkce. Nejprve jsou tedy identifikovány příslušné funkce systému, které se 

následně roztřídí do dvou skupin, na významné a nevýznamné funkce. Obecně 

řečeno, funkce přímo ovlivňují bezpečnost, životní prostředí nebo provoz jsou 

považovány za významné. Nevýznamné funkce typicky zahrnují takové položky, 

jako jsou lokální nebo sekundární systémové funkce.  

▪ Na komponenty s významnou funkcí se poté aplikuje analýza FMEA. Pokud je 

komponenta vyhodnocena jako kritická, dochází u ní k identifikaci příčin možných 

způsobů poruch. Je-li funkce nekritická, postupuje se jako v případě, že se jedná  

o nevýznamnou funkci.  

▪ Výstupem z metody SRCM je optimalizace stávajícího programu údržby.  
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Obr. 5 Vývojový diagram SRCM (PM – plánovaná údržba, RTF – údržba po poruše) [71] 
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1.3.4 Metodika S-RCM 

Pod zkratkou S-RCM (Shell Reliability Centred Maintenance) je v literatuře uváděna 

údržba zaměřená na bezporuchovost od společnosti Shell. Jedná se o metodiku využívanou pro 

optimalizaci údržbových prací, která je oproti RCM orientována více ekonomicky. Cílem  

S-RCM je tedy volba takových úkonů údržby, které jsou pro společnost ekonomicky 

nejvýhodnější. [34] 

Analýza S-RCM začíná rozčleněním zařízení na jednotlivé subsystémy, definováním jejich 

funkcí a stanovením rovnic výrobních ztrát. Následně se zpracuje seznam komponent, které 

jsou předmětem údržby. Pro každou komponentu se dále určí zpravidla 1 až 3 způsoby poruch 

a stanoví se následky těchto způsobů poruch. Jedná se o následky ekonomické, ekologické, 

bezpečností a zdravotní. Poté je každý způsob poruchy finančně ohodnocen a odhadne se jeho 

střední doba mezi poruchami za předpokladu, že objekt není neudržován. Analyzuje se stávající 

i nově navržená údržba z hlediska typu a četnosti údržby, nákladů na údržbu, zákonných 

požadavků ad. Dále se pro každý způsob poruchy provede odhad střední doby mezi poruchami, 

tentokrát za předpokladu, že objekt je udržován, vyhodnotí se ekonomická efektivnost navržené 

údržby pomocí indexu efektivnosti MEI a sestaví se program údržby. [34] 

1.3.5 Metodika RRM 

Metodiku RRM vypracovala společnost Shell za účelem řízení rizika a bezporuchovosti 

petrochemických provozů. Základem RRM jsou tři samostatné metody (obr. 6), a to S-RCM, 

S-RBI a SIFpro. Metodika S-RCM již byla popsána výše. S-RBI je inspekce na základě rizika 

dle metodiky Shell. Jedná o metodologii pro optimalizaci monitorovacích a inspekčních úkonů, 

přičemž se využívá pro řízení integrity tlakových zařízení. SIFpro je metodologie pro ochranné 

funkce bezpečnostních systémů. [34]  

Jednotlivé metody jsou na sobě nezávislé a lze je aplikovat samostatně, avšak mají stejný 

základ. Tím je znalost analyzovaného procesu, určení pravděpodobnosti vzniku nežádoucích 

událostí a jejich následků, hodnocení kritičnosti pomocí matice rizik. [34] 

Začátek analýzy RRM je totožný jako u klasického RCM, tedy výběr zařízení, které je 

předmětem analýzy, definují se jeho hranice, ve většině případů se ještě zařízení rozdělí na 

jednotlivé subsystémy. [34] V praxi analýza RRM v daném čase aplikuje pouze jednu 

z metodik, přičemž využívá výsledky a informace z dříve provedené analýzy pomocí ostatních 

metodik. [41] 

Následuje určení nežádoucích událostí, které jsou reprezentovány módy poruch 

jednotlivých komponent analyzovaného zařízení. Dále se vyberou dominantní módy poruch, 

pro které se provede hodnocení kritičnosti. V RRM je kritičnost vyjádřena hodnotou rizika, tj. 

součinem pravděpodobnosti výskytu a následků nežádoucí události. Pravděpodobnost výskytu 

daného módu poruchy se určuje v rámci prováděné metodiky samostatně, avšak k hodnocení 

následků poruchy dochází jednotně napříč všemi třemi metodikami. [41] Celková závažnost 

následku nežádoucí události je dána součtem tří uvažovaných kategorií následku, a to 

ekonomického, bezpečnostního a environmentálního. [34] Kritičnost se poté určuje pomocí 

matice kritičnosti. 

Následná volba údržbářských úkonů je závislá na vybrané metodice. Při využití RCM se na 

základě analýzy nákladů a přínosů určují úkony preventivní údržby. Dále RCM zahrnuje 

environmentální a bezpečnostní rizika. Metodika S-RBI stanovuje intervaly periodických 

inspekcí a monitorovacích činností, SIFpro určuje odzkušovací frekvenci anebo implementaci 

prvků SIF. [41] 
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Obr. 6 Systém RRM [34], [41] 

Zkušenosti se zaváděním metody RRM ve společnosti Česká rafinérská popisuje Jiří 

Richter v [35]. Zefektivněním metody RCM pomocí metodik pro hodnocení rizik (RRM) se též 

zabývá Vít Havlů v [41]. 

 

Hana Pačaiová a Juraj Grenčík zmiňují metodu RCM ve svém článku [87], kde zdůrazňují, 

že způsob řízení údržby pomocí metody RCM by společně s analýzou kritičnosti daného 

zařízení měly být základem pro plánování činností údržby. Pro zajištění komplexního  

a efektivního systému údržby by dle autorů měla analýze RCM předcházet ještě analýza RBI 

(Inspekce zařízení na základě rizik). 

Posouzení přístupů RCM a PIM (program managementu integrity potrubí) při řízení údržby 

potrubních systémů se věnuje Hana Pačaiová v [43]. 

1.3.6 Proces RRCM 

Proces RRCM (Reliability and Risk centered maintenance) je definován sedmi kroky jak 

lze vidět na obr. 7.  
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Obr. 7 Proces RRCM [24] 

První čtyři kroky popisují tradiční proces RCM. Pátý krok představuje nejistotu analýzy 

(nízkou, střední, vysokou), která je zahrnuta do posuzování úkolů preventivní údržby a volbu 

jejich intervalů. Do této nejistoty patří například i nejistoty, které vzniknou subjektivním 

odhadem pravděpodobnosti vzniku poruchy a jejím možným následkem. Šestý krok je věnován 
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celkovému zhodnocení nejistoty analyzovaného systému a následnému předložení výsledků 

analýzy nadřízenému, který má v sedmém kroku možnost tyto výsledky přezkoumat. Výstupem 

z RRCM je program preventivní údržby. [24] 

RRCM je tedy založeno na stávajícím procesu RCM, do kterého jsou přidány další kroky 

pro hodnocení rizik a nejistot analýzy, jež jsou ve standardní analýzy RCM skryté.  

Autoři použitelnost metody demonstrují na případu z ropného a plynárenského průmyslu. 

1.3.7 Další modifikace a využití metody RCM  

Li a Gao [19] navrhli koncepci inteligentního systému údržby založeného na spolehlivosti 

(RCIMS – Reliability-Centered Intelligent Maintenance Systém). Tento systém se skládá ze 

šesti částí – základní sběr informací o daném zařízení, rozdělení systému na několik 

subsystémů, zařazení zařízení na základě hodnotících kritérií do jedné ze tří úrovní rizika 

(nízké, střední, vysoké). Čtvrtá část zahrnuje analýzu FMECA zaměřenou na zařízení, která 

jsou spojena se střední a vysokou úrovní rizika. Poté se soustředí na analýzu možných způsobů 

poruch a jejich příčin selhání. Pátá část je věnována analýze FTA, jež též analyzuje režimy 

selhání spojené s vysokou a střední kritičností. Poslední část zahrnuje formulaci strategie 

údržby. Tento systém následně vyzkoušeli na petrochemických rotačních strojích v Číně. 

Fonseca a Knapp [15] vyvinuli expertní systém pro implementaci v chemickém průmyslu, 

který je schopen již ve fázi návrhu nového procesu posoudit všechny způsoby poruch daného 

zařízení a jejich odpovídající následky. Tento expertní systém čerpá data z vytvořeného 

seznamu všech možných způsobů poruch, které se na kritických zařízeních mohou vyskytnout, 

přičemž tyto způsoby poruch jsou upřednostňovány dle jejich celkového negativního dopadu 

na proces.   

  Cheng [17] popisují prototyp inteligentního RCM systému IRCMAS (Intelligent 

Reliability Centered Maintenance Analysis System). Myšlenka IRCMAS vychází ze 

skutečnosti, že historické záznamy RCM analýzy lze využít při aktuální RCM analýze, jestliže 

se jedná o podobné zařízení. Cílem IRCMAS je tedy zefektivnění analýzy RCM především ve 

vývoji zbrojních systémů v Číně.  

Niu a Pecht [18] představili strukturu údržby podle skutečného stavu integrovanou do 

metody RCM. V článku popisují navržený systém založený na metodě RCM a fúzi dat. RCM 

je v tomto systému využíváno za účelem dosažení nákladově efektivní údržby, zatímco 

technologie fúze dat slouží pro sledování, diagnostiku a prognózu tak, aby se zlepšila přesnost 

údržby.    

Pujadas a Chen [10] vytvořili systém pro výběr údržby, který spojuje výhody metody RCM 

a analýzy FMEA. Tento systém se skládá z pěti základních modulů – modul rozkladu systému, 

modul vyhodnocení systému, modul pro analýzu poruch, modul analýzy logických stromů  

a modul pro plánování údržby. 

 Kritéria procesu RCM 

Základní kritéria procesu RCM jsou uvedena ve třech technických normách, které se 

standardně využívají: [7]  

1) IEC 60300-3-11, „Dependability management – Part 3-11: Application guide – 

Reliability centred maintenance“, 

2) SAE-JA1011, „Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) 

Processes“, 

3) SAE-JA1012, „A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard“.  
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Kritéria uvedená v normě SAE-JA1011 jsou založena především na koncepci a procesu 

RCM, který stanovili F. S. Nowlan a H. F. Heap v dokumentu „Reliability-centered 

maintenance“ z roku 1978. Kromě této normy, na původní principy Nowlana a Heapa úzce 

navazují ještě další tři dokumenty: [44] 

a) Americké námořní letectvo MIL-STD-2173(AS), RCM požadavky na námořní 

letectvo, námořní letadla, zbraně a podpůrné zařízení. 

b) NES 45 – norma 45 námořního inženýrství, Požadavky pro aplikaci metody RCM 

pro HM lodě, pomocné královské loďstvo a další pomocná námořní plavidla. 

c) Údržba zaměřená na bezporuchovost, kniha, kterou napsal John Moubray.  

Norma SAE-JA1012 zesiluje a objasňuje každé klíčové kritérium uvedené v normě SAE-

JA1011, shrnuje další otázky, které je potřeba řešit pro úspěšnou aplikaci procesu RCM. [45] 

Pokyny k použití metody RCM jsou uvedeny v normě ČSN EN 60300-3-11 Management 

spolehlivosti, Část 3-11: Pokyn k použití – Údržba zaměřená na bezporuchovost z roku 2010. 

Tato norma nahrazuje normu ČSN IEC 60300-3-11 z roku 2000. [46] Související normou je 

ČSN EN 60812 Technicky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů  

a důsledků poruch (FMEA). [47] 

 Základní filosofie RCM dle ČSN EN 60300-3-11 

Základem RCM je nalézt takovou údržbu, pomocí které se účinně dosáhne požadované 

pohotovosti, bezpečnosti a hospodárnosti provozu. A zároveň takovou údržbu, která bude pro 

společnost ekonomicky výhodná. [46] 

Metoda RCM má čtyři základní znaky, kterými se odlišuje od ostatních procesů preventivní 

údržby. Jedná se o tyto znaky: [48] 

1) Zachování funkce systému. 

2) Identifikace způsobů poruch pro komponenty, které mohou způsobit nežádoucí poruchy 

funkce. 

3) Kategorizace způsobů poruch na základě diagramu rozhodování. 

4) Hledání efektivních a použitelných preventivních činností. 

1. Zahájení a plánování1. Zahájení a plánování

2. Analýza poruch funkce2. Analýza poruch funkce

3. Volba úkolů3. Volba úkolů

4. Implementace4. Implementace

5. Neustálé zlepšování5. Neustálé zlepšování

Plán analýzy, provozní kontextPlán analýzy, provozní kontext

FMEA/ FMECAFMEA/ FMECA

Úkoly údržbyÚkoly údržby

Program údržbyProgram údržby

Data z provozuData z provozu

VÝSTUPY

 

Obr. 8 Proces RCM dle normy ČSN EN 60300-3-11 [46] 
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Podle normy ČSN EN 60300-3-11 je celkový proces RCM rozdělen do pěti kroků, které jsou 

znázorněny na obr. 8. 

 

1. Zahájení a plánování 

Prvním krokem analýzy RCM je stanovení potřebnosti a rozsahu studie. Dle dat dostupných 

v systému managementu údržby se definují hranice systému (stroje, zařízení) a/ nebo 

subsystému (části stroje nebo zařízení). Předmětem analýzy jsou zpravidla systémy a/ nebo 

subsystémy, u kterých došlo například ke změně provozního kontextu, vyskytly se u nich 

události ovlivňující bezpečnost, vykazují nedostatečnou pohotovost, vyžadují nepřiměřeně 

vysokou pracnost plánované údržby nebo údržby po poruše, způsobují nadměrné náklady na 

údržbu a další. K analýze jsou dále nezbytné veškeré informace o provozu objektu, především 

jeho předchozí historie, využívají se analýzy bezporuchovosti, příručky výrobce, manuály, 

návrhová dokumentace, existující úkoly údržby, hlášení o poruchách, provozní postupy, 

znalecké posudky a další. [46] 

Výstupem prvního kroku je plán analýzy a provozní kontext objektu. V provozním kontextu 

musí být uvedeno, jak je objekt provozován, a to včetně podrobností o jeho technických 

parametrech. [46] 

 

2. Analýza poruch funkce 

V druhém kroku se provede analýza poruch funkce. Vhodnou metodou pro použití v RCM 

je analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA), případně analýza způsobů, důsledků  

a kritičnosti poruch (FMECA). Pro podporu analýzy FMEA/ FMECA se sbírají a analyzují 

jakákoliv data z provozu, dostupná data ze zkoušek apod.  

Při provádění analýzy se nejprve definuje funkce objektu. Pokud se provádí analýza 

složitého objektu, může být nutné celkovou funkčnost rozdělit na jednodušší části. Následně se 

pro každou funkci definují její možné poruchy. Poruchy mimo jiné zahrnují úplnou ztrátu 

funkce, nedostatečnou výkonnost, přerušovanou funkci či vykonávání funkce v době, kdy není 

požadována. Dále se specifikují způsoby poruch, přičemž způsob poruchy je definován jako 

způsob, jakým dochází k poruše. Do způsobu poruchy má být tedy zahrnuta identifikace 

fyzického objektu, na kterém došlo k poruše, a popis mechanismu této poruchy. [46] 

 Při zpracovávání seznamu způsobů poruch je důležité, aby do něho byly zahrnuty pouze ty 

poruchy, jejichž výskyt je reálně možný. Pro každý způsob poruchy se následně identifikují 

následky poruchy, tj. co se stane, jestliže dojde k výskytu daného způsobu poruchy. Výstupem 

tohoto kroku je tedy vypracovaná analýza FMEA/ FMECA. [46] 

Většinou nebývá efektivní zahrnovat do analýzy RCM všechny identifikované způsoby 

poruch. Často se proto používá metoda pro hodnocení kritičnosti, tj. analýza kritičnosti, při 

které se kombinuje závažnost a intenzita výskytu poruchy. Kritičnost má zahrnovat všechna 

hlediska výskytu poruch, včetně například provozní výkonnosti, bezpečnosti a nákladové 

efektivnosti. Hodnocení kritičnosti se využívá ke stanovení priorit a identifikaci těch způsobů 

poruch, které je nutné do analýzy zahrnout. [46] 

 

3. Volba úkolů 

Další krok procesu RCM je věnován volbě úkolů. Výstupem jsou úkoly údržby. Zde se 

vyhodnotí následky poruch, zvolí se nejvhodnější politika managementu poruch a stanoví se 

interval úkolů. Cílem volby úkolů v RCM je zvolit takovou politiku managementu poruch, 
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pomocí které se zabrání nebo zmírní následky identifikovaných způsobů poruch. Volba této 

politiky se řídí dle diagramu rozhodování znázorněného na obr. 9. [46] 

Pro každý způsob poruchy se klasifikuje, zda je za běžných podmínek porucha funkce pro 

obsluhu zjevná nebo skrytá, a zda má tento způsob poruchy bezpečnostní/ environmentální 

nebo ekonomické/ provozní následky. Dále se pro každý způsob poruchy určí nejvhodnější 

politika managementu poruch. Mezi volitelné možnosti analýzy patří monitorování stavu, 

plánovaná obnova, plánovaná výměna, hledání poruch, žádná preventivní údržba či alternativní 

zásahy. [46]  

Monitorováním stavu se rozumí nepřetržité nebo periodické hodnocení stavu objektu, 

přičemž se výsledky z monitorování porovnávají s předem stanovenými hodnotami. [46] 

Plánovaná obnova je práce nezbytná pro navrácení objektu do svého standardního stavu. 

Obnova může zahrnovat čistění nebo i výměnu několika dílů objektu. [46] 

Při plánované výměně se objekt po specifikované mezní době života odstaví z provozu  

a nahradí se takovým objektem, který splňuje všechny požadované normy výkonnosti. [46] 

Úkolem hledání poruch je určení, zda objekt je či není schopen plnit požadovanou funkci. 

Výhradně se využívá k odhalení skrytých poruch. [46] Může se jednat například o vizuální 

kontrolu.  

V případě žádné preventivní údržby se k údržbě přistupuje až po vzniku poruchy, provádí 

se tedy údržba po poruše, případně se po poruše neprování vůbec žádná údržba. [46]  

Mezi alternativní zásahy patří například přepracování návrhu, modifikace již existujícího 

zařízení za účelem zvýšení jeho bezporuchovosti, změny provozního nebo údržbářského 

postupu, kontroly před a po použití objektu, změna v systému dodávek náhradních dílů, výcvik 

provozní obsluhy nebo údržbářů. [46]  

 

4. Implementace 

Předposlední krok RCM je věnován implementaci, výstupem je vytvoření programu údržby. 

Podrobnosti o úkolech údržby se rozšíří například o informace zahrnující postupy a dobu pro 

vykonání daného úkolu, počet pracovníků potřebných pro provedení údržby, pokyny 

k bezpečnosti a ochraně zdraví, náhradní díly na každém místě údržby a další.  

Výstupem z analýzy může být velké množství úkolů s různými četnostmi. Pro vytvoření 

vhodného plánu údržby by se tyto úkoly měly racionalizovat, aby se sladily časové intervaly  

a odstranily duplicity. Zahájí se též zkoumání vlivu stárnutí, jehož účelem je systematické 

hodnocení intervalu úkolů údržby objektu na základě zkušeností z provozu pro určení 

optimálního intervalu údržby. [46]  

 

5. Neustálé zlepšování 

Poslední krok je věnován monitorování efektivnosti údržby, plnění bezpečnostních, 

provozních a ekonomických cílů.  

Analýza RCM dosáhne svých cílů až při dalším vývoji, provozní kontext a všechny 

dokumenty s ním spojené, by se proto měly udržovat po celou dobu života objektu a pravidelně 

se přezkoumávat, jakmile se změní konfigurace objektu nebo požadavky na jeho provoz. [46] 
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Z těchto kroků je patrné, že RCM poskytuje komplexní program zaměřený nejen na proces 

samotné analýzy, ale také na předběžné a následné činnosti nezbytné pro dosažení žádoucích 

výsledků této analýzy. 

Jestliže se vyskytne tento způsob poruchy, bude tato porucha 
funkce zjevnou pro provozní obsluhu za běžných okolností?

Způsobí porucha funkce ztrátu 
nebo druhotnou škodu, která by 

mohla mít nepříznivý vliv na 
provozní bezpečnost, nebo by 

mohla vést k vážnému dopadu na 
životní prostředí?

Způsobí skrytá porucha funkce 
v kombinaci s druhou poruchou 
ztrátu nebo druhotnou škodu, 
která by mohla mít nepříznivý 
vliv na provozní bezpečnost, 

nebo by mohla vést k vážnému 
dopadu na životní prostředí?
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Obr. 9 Diagram rozhodování v RCM [46] 

 Program Asset Management Support Tool pro podporu analýzy RCM 

I v oblasti hodnocení údržby lze v dostupné literatuře nalézt snahy o využití softwarových 

produktů, o jenom z nich pojednává tato kapitola. 

Software SKF Asset Management Support Tool (AMST) od společnosti SKF je podpůrným 

nástrojem při plánování údržby. Software je zaměřen na efektivní generování optimální 

koncepce údržby a potvrzení, případně vylepšení existujícího konceptu údržby.  

SKF Asset Management Support Tool pomáhá inženýrům údržby vykonávat RCM, SRCM 

a FMECA analýzy, na základě kterých se následně určují úkoly údržby, stanovují optimální 

intervaly pro údržbu a zakládají optimalizované pracovní balíčky údržby. [49] 
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Prvním krokem RCM analýzy v rámci programu AMST je definování cílů projektu a výběr 

zařízení určeného k analýze, tj. definování jednotlivých systémů a subsystémů, na které bude 

metoda RCM aplikována. Stanovené komponenty se hierarchicky vloží do systému AMST 

(obr. 10) a to včetně popisu jejich funkce, záznamu historických poruch ad. 

 

Obr. 10 Databáze zařízení v softwaru AMST  

Následuje analýza FMEA, tedy u všech analyzovaných zařízení se identifikují všechny 

možné způsoby poruch, jejich možné příčiny a důsledky. Tyto se následně převedou do 

softwaru. Na obr. 11 je zobrazeno prostředí softwaru AMST, na kterém je znázorněno, jak se 

k jednotlivým analyzovaným zařízením přiřazují způsoby poruch (Failure Modes) a příčiny 

těchto způsobů poruch (Cause of Failure Mode). [51] 

 

Obr. 11 Přiřazování způsobů poruch a jejich příčin v softwaru ASMT  

V dalším kroku dochází k hodnocení poruch. Použití analýzy RCM pro všechny způsoby 

poruch, které byly identifikované v rámci analýzy FMEA, většinou nebývá nákladově 

efektivní. Často proto společnosti využívají nějaký logický strukturovaný proces, pomocí 

kterého stanoví, které identifikované způsoby poruch mají být v průběhu analýzy RCM 

zpracovány. Nejčastěji používanou metodou je analýza kritičnosti, při níž se kombinuje 

závažnost a intenzita výskytu rizika. [52] 

Software AMST umožňuje pro hodnocení poruch využít právě analýzu kritičnosti. Jedna 

z možných podob matice kritičnosti je v tab. 2. 
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Tab. 2 Možná podoba matice kritičnosti [52] 

 
Bezpečnost Finanční dopad 

Dopad na životní 

prostředí 

Extrémně 

vysoký 

S1 

Fatální následky 

Dlouhodobý účinek na veřejnost 

F1 

Finanční dopad větší jak  

5 mil. Kč 

E1 

Překročení dvojnásobku 

emisního limitu 

Vysoký 

S2 

Smrtelné zranění 

Zranění s dlouhodobou pracovní 

neschopností 

F2 

Finanční dopad od 1 mil. Kč 

do 5 mil. Kč 

E2 

Překročení emisního 

limitu od 1,2 do 

dvojnásobku 

Střední 

S3 

Zranění vyžadující hospitalizaci 

Zranění vyžadující domácí 

léčbu 

F3 

Finanční dopad od  

0,25 mil. Kč do 1 mil. Kč 

E3 

Překročení limitu emisí 

do 1,2 násobku limitu 

Nízký 

S4 

První pomoc 

F4 

Finanční dopad menší než 

0,25 mil. Kč 

E4 

Zvýšení emisí do úrovně 

limitu 

 

Matice kritičnosti může mít různou podobu a různá kritéria pro hodnocení, např. kritérium 

bezpečnosti, ztráty produkce, finanční dopad, dopad na životní prostředí (tab. 2). [51] 

Software AMST umožňuje pro RCM analýzy stejných zařízení vytvořit různé matice 

kritičnosti. Zároveň je možné využít například jednu matici kritičnosti pro soustruh a další 

matici kritičnosti pro jeho strategická zařízení. [52] Druhou metodu, kterou lze v rámci 

softwaru AMST použít pro hodnocení kritičnosti, je analýza RBI.  

Skrytá?

Indikátor?
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Obr. 12 Rozhodovací strom v AMST [49] 
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Další částí analýzy je výběr strategie údržby daného zařízení, tj. rozhodnutí, jakým 

způsobem bude zařízení udržováno. Program AMST pomáhá uživateli rozhodnout  

o nejvýhodnější strategii údržby pro zařízení i pro jeho jednotlivé komponenty pomocí 

rozhodovacího stromu znázorněného na obr. 12. V rozhodovacím stromu se postupuje se shora 

dolů a vybírají se odpovědi (ano, ne) na otázky uvedené v kosočtvercích.  

 

Význam jednotlivých otázek je následující: [49] 

▪ Skrytá? – Je za běžných okolností výskyt poruchy skrytý pro provozní obsluhu? 

▪ Kritická? – Jedná se o kritickou poruchu? 

▪ Závislá na stáří? – Závisí výskyt dané poruchy na stáří součásti? 

▪ Indikátor? – Existuje nějaký indikátor, pomocí něhož je možné detekovat 

potenciální výskyt daného způsobu poruchy? 

Interval? – Má daný způsob poruchy známý nebo konstantní interval selhání? 

 

Po výběru odpovědí na otázky v rozhodovacím stromu následně software navrhne vhodný 

systém údržby. Význam jednotlivých systémů údržby je: [49] 

▪ RtF (Run to Failure) – Při této strategii k údržbě dochází až po vzniku poruchy. 

▪ FFM (Failure Finding Maintenance or Functional testing) – Údržba, u které se 

provádí pravidelné zkoušky, aby se zjistilo, zda komponenta stále plní svou funkci. 

Tato údržba nebrání poruchám, pouze je detekuje a poskytuje tím indikátory do 

budoucnosti.  

▪ SM (Scheduled Maintenance) – Údržba součásti je prováděna preventivně dle 

předem stanovených intervalů a nezávisí na skutečném technickém stavu součásti. 

▪ CBM (Condition Based Maintenance) – Při této údržbě se měří skutečný stav 

součásti. Na základě výsledků měření je rozhodnuto, zda a kdy bude údržba 

provedena.  

▪ MOD (Modification) – Údržba, při které je potřeba provést na zařízení nějakou 

změnu. Změny mohou být například v designu, konstrukci, procesu, materiálu, 

bezpečnostních opatřeních, monitorování stavu atd.  

 Totálně produktivní údržba (TPM) 

Jedná se o moderní způsob řízení organizace a řízení údržby výrobních zařízení, do kterého 

je zapojena celá organizace, včetně všech zaměstnanců na všech pracovních pozicích. [48] 

TPM je japonský koncept vyvinutý v roce 1970 v Japonsku pro podporu štíhlého výrobního 

systému. Podle Nakajima (1988), místopředsedy Japonského institutu údržby zařízení, je TPM 

kombinací americké preventivní údržby, japonského konceptu komplexního řízení kvality  

a celkového zapojení všech zaměstnanců. [76] 

Základní koncepce TPM je založena na několika principech: 

▪ zaměření na maximalizaci celkové účinnosti a výkonnosti zařízení snižováním 

poruch, chodu na prázdno, zmetkovitosti, ztrát najížděním, seřizováním atd., 

▪ zlepšení současné koncepce údržby, 

▪ rozvoj autonomní údržby, 

▪ zvyšování znalostí a dovedností všech pracovníků prostřednictvím týmové práce, 

výcviku a motivace, 

▪ neustálé zlepšování zařízení. [56] 
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Cílem TPM je maximální efektivita zařízení po celou dobu jeho života. Soustředí se na 

zapojení všech pracovníků do takových aktivit, které směřují k minimalizaci poruch, prostojů 

a vzniku neshodných výrobků. [48] 

Komplexní produktivní údržba nerozděluje lidi na pracovníky, kteří na daném stroji pracují 

a na pracovníky, kteří ho opravují. Tato metoda vychází z předpokladu, že právě ten pracovník, 

který daný stroj obsluhuje, má šanci nejdříve zachytit abnormality na stroji a identifikovat tím 

případné budoucí poruchy. Maximální množství smyslových diagnostických a drobných 

údržbářských činností se tedy v TPM přenáší z oddělení údržby přímo na výrobní pracovníky. 

Mottem TPM je: „Chraň si svůj stroj a starej se o něj vlastníma rukama“. [48] 

Přínosy vycházející z TPM mohou být zařazené do šesti skupin zahrnující výkonnost (P), 

kvalitu (Q), náklady (C), dodání (D), bezpečnost (S) a morálku (M). Metodologie TPM si 

můžeme představit jako komplexní výrobní strategii pro zlepšení výkonnosti zařízení.  

TPM využívá ukazatel celkové efektivnosti (CEZ) jako základní kvantitativní metriku pro 

měření výkonnosti výrobního systému. CEZ má být přijímána jako nepostradatelný 

kvantitativní prostředek pro měření produktivity výrobních operací. Porovnávání CEZ, P, Q, 

C, D, S a M může organizaci umožňovat dosažení nulových poruch, vad, zastavení stroje, 

nehod a znečištění, což jsou hlavní cíle TPM. [76] 

Základní principy TPM jsou často nazývány pilíře nebo prvky TPM. Celá stavba TPM by 

dle literatury [76] měla být postavena na osmi pilířích. Příklad těchto pilířů z [48] zobrazuje 

obr. 13. Další návrhy pilířů lze nalézt v [76].  

Názvy jednotlivých pilířů nejsou striktně dané, taktéž není předepsané, kolik a jaké pilíře 

musí firma zavést. Vše závisí na potřebách a prioritách dané firmy. Většinou se též nezavádějí 

všechny pilíře najednou, ale implementují se postupně.  

 Autonomní údržba 

Autonomní údržba je jedním ze základních pilířů TPM. Avšak v metodě RCM se bohužel 

s tímto typem údržby doposud nesetkáváme.  

V rámci autonomní údržby operátoři samostatně vykonávají určené údržbářské zásahy, 

mezi které nejčastěji patří čištění, mazání, seřizování, utahování uvolněných částí apod. Jedná 

se tedy zpravidla o jednoduché aktivity, na které je obsluha stroje vyškolená a trénovaná.  

Při autonomní údržbě se vychází z předpokladu, že právě operátoři znají své zařízení 

nejlépe, mají již vypěstovaný cit pro identifikaci abnormalit chodu stroje, a proto jsou schopni 

rozpoznat možnou poruchu s předstihem. Odhalením poruchy ještě před jejím vznikem se 

výrazně sníží neplánované prostoje zařízení. [48] 

Při zavádění autonomní údržby se v první řadě snažíme o zlepšení prostředí, ve kterém stroj 

pracuje, tj. zajistit základní podmínky pro práci stroje. Odstraní se tedy všechny závady na 

stroji, nadefinují se standardy čištění a mazání, vyškolí se obsluha pro používání těchto 

standardů. Standardy je vhodné zavést ve formě grafických návodek, tzv. TPM karet, které 

budou umístěny na viditelném místě příslušného stroje. Na kartě by byly jednotlivé údržbářské 

zásahy přehledně znázorněny pomocí obrázků, včetně slovního popisu daného úkonu, 

požadované hodnoty (množství, rozpětí apod.), termínu úkonu (před začátkem směny, denně 

apod.), způsobu provedení ad. 

Nezbytnou součástí autonomní údržby jsou zlepšovací aktivity získané školením, 

zacházením se zařízením, zkušenostmi. 



33 

 

A
u

to
n

o
m

n
í 

ú
d

rž
b

a

P
re

v
en

ti
v

n
í 

ú
d

rž
b

a

N
eu

st
ál

é 
zl

ep
šo

v
án

í 
za

ří
ze

n
í 

a 

p
ro

ce
sů

V
zd

ěl
áv

án
í 

a 
tr

én
in

k

N
o

v
é 

za
ří

ze
n

í/
 n

ák
la

d
y

 ž
iv

o
tn

íh
o

 

cy
k

lu

5
S

 v
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
ě

K
v

al
it

a,
 b

ez
p

eč
n

o
st

 a
 s

y
st

ém
 

en
v

ir
o

n
m

en
tá

ln
íh

o
 m

an
ag

em
en

tu

M
at

er
iá

lo
v

ý
 t

o
k

TPM

Systém motivace a odměňování, týmová organizace a standardizace práce
 

Obr. 13 Pilíře TPM [48] 

 Analýza kořenových příčin (RCA) 

Při analýze RCA se identifikuje příčina, případně příčiny, jež vedou k významné události, 

přičemž významnou událostí je pro potřeby této dizertační práce myšlena porucha. Díky 

identifikaci kořenové příčiny lze zvolit vhodné zásahy, které v budoucnu sníží následky 

poruchy. [79] 

Pro podporu analýzy RCA slouží norma ČSN EN 62740 Analýza kořenových příčin (RCA), 

která popisuje postup a poukazuje na osvědčenou praxi při vykonávání analýzy. Analýza RCA 

se má dle této normy provádět v pěti krocích: [79] 

1. Zahájení – dle dostupných znalostí o významné události se stanoví potřebnost, účel 

a rozsah platnosti analýzy. 

2. Zjištění faktů – probíhá sběr dat a zjišťování faktů o významné události, tj. co, kdy, 

kde a kým se stalo. 

3. Analýza – používají se specifické nástroje a techniky pomocí kterých se má zjistit, 

proč a jak k významné události došlo, tj. identifikují se potenciální příčiny. Mezi 

techniky analýzy RCA patří například metoda „proč“, metoda stromu poruchových 

stavů a stromu úspěchů, Ishikawův diagram ad.  

4. Validace – dochází k ověření, že příčiny významné události identifikované analýzou 

jsou správné. Může též docházet k dalšímu sběru dat a zkoušení. 

5. Prezentace výsledků – předložení výsledků analýzy významné události.  
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 Shrnutí rešerše literatury 

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) je využívána ve spoustě odvětví průmyslu 

takřka po celém světě. Princip a základní kroky metody RCM popisuje ve svých publikacích 

nespočet jak zahraničních, tak i českých autorů. Publikací s praktickými zkušenosti s tímto 

druhem údržby je však pomálu.  

V dostupné literatuře lze najít i několik modifikací RCM, případně nových metodik 

vycházejících z metody RCM. Každá takto nově navržená metodika se většinou soustředí na 

jiný předmět zájmu, příkladem může být metodika RRM zaměřená na řízení rizika, metodika 

SRCM, které klade hlavní důraz na hlavní funkci zařízení, metodika RRCM, která do procesu 

zahrnuje i nejistotu analýzy ad.  

Pro podporu metody RCM byly vyvinuty i některé softwary, příkladem může být program 

AMST od společnosti SKF [83], software ReliaSoft RCM++ [84] či modul RCM softwaru 

Synergi Plant [85].  

V programu AMST lze také nalézt RCM diagram rozhodování, který je poněkud 

podrobnější než ten, který uvádí norma ČSN EN 60300-3-11. Další varianty diagramu 

rozhodování ještě uvádějí metodiky DRCM a SRCM. Lze tedy vyvodit závěr, že dostupné 

diagramy rozhodování jsou pro praktickou aplikaci dostačující.  

Z rešerše literatury dále vyplývá, že v současné době má již spousta firem snahu údržbu 

řešit poněkud komplexněji, sahá proto k moderním přístupům, do kterého ale patří nejen výše 

zmíněná Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM), ale i Totálně produktivní údržba (TPM).  

V praxi jsou bohužel tyto dva přístupy k údržbě aplikovány samostatně, firmy tedy 

využívají pouze jednu z těchto metod. Přesto mají tyto dva přístupy mnoho společného. 

Příkladem může být právě preventivní údržba, a to jak s předem stanovenými intervaly, tak 

podle stavu zařízení. Dalším společným znakem je neustálé zlepšování, důraz na bezpečnost a 

environment. V metodě RCM ovšem chybí autonomní údržba, která je jedním ze základních 

pilířů TPM. TPM zase postrádá systematickou volbu nejvhodnějšího systému údržby pro 

poruchy funkce zařízení. Propojení těchto dvou přístupů by tedy určitě přineslo značné výhody. 

Na základě výše zmíněného byla navržena nová metodika založená na metodě RCM, která 

bude využívat jeden ze základních pilířů TPM, a to autonomní údržbu. 
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2 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 

Níže jsou uvedeny vybrané pojmy a metody technické diagnostiky, které jsou dále použity 

při řešení praktické části práce.  

 

Technická diagnostika je samostatný vědní obor, který se zabývá metodami a prostředky 

pro stanovení technického stavu sledovaného objektu. Využívání metod technické diagnostiky 

je nezbytné pro včasnou identifikaci poruchových stavů strojního zařízení. Většinou se jedná  

o bezdemontážní a nedestruktivní metody. Informace o sledovaném objektu jsou poté 

získávány vyhodnocením jeho vnějších projevů. [48] 

Technickou diagnostiku lze také označit jako soubor především preventivních činností, 

které mají u monitorovaných zařízení za cíl: [53] 

▪ prodloužit životnost daného zařízení, tj. využít celou jeho technickou životnost, 

▪ zvýšit spolehlivost, tj. minimalizovat počet neplánovaných odstávek provozu, 

▪ předvídat vznik poruchových stavů a plánovitě jim zabránit, 

▪ snížit provozní náklady, 

▪ snížit náklady na předčasnou výměnu náhradních dílů a servis. 

Toto vše znamená, že dané zařízení musíme v rámci prevence pravidelně kontrolovat. 

V předem stanovených intervalech se tedy provádí měření sledovaného stavu stroje. Mnohdy 

se toto sledování může zdát zbytečné, ale jen do doby, kdy se podaří rozpoznat příznaky blížící 

se poruchy. Při nepřetržitém monitorování stavu stroje lze v některých případech dokonce  

i upřesnit dobu zbývajícího bezpečného provozu, tj. prognózu životnosti stroje. [53]  

 Diagnostický systém 

Diagnostický systém je určen k objektivnímu zjišťování technického stavu objektu 

diagnostiky. Jedná se o organizovaný soubor, který je tvořený objektem diagnostiky, 

diagnostickými prostředky a obsluhou diagnostických prostředků. [55] 

Objektem diagnostiky je objekt, u kterého zjišťujeme jeho stav. Diagnostickými prostředky 

se rozumí technická zařízení a pracovní postupy pro analýzu a vyhodnocení stavu 

diagnostikovaného objektu. [54] Obsluha je člověk, který obsluhuje diagnostický prostředek.  

V diagnostice lze rozlišovat: [55] 

▪ systémy testové diagnostiky, tzv. off-line systémy,  

▪ systémy funkční (provozní) diagnostiky, tzv. on-line systémy. 

2.1.1 Systémy testové diagnostiky, tzv. off-line systémy 

Off-line systémy jsou v činnosti pouze tehdy, když se objekt diagnostiky nevyužívá. 

Diagnostické prostředky působí na objekt diagnostiky prostřednictvím speciálních testovacích 

podnětů.  Testovací podněty na objekt přichází od diagnostického prostředku, proto každý další 

testovací podnět může být závislý na odezvě objektu na předchozí testovací podnět.  

Tyto systémy slouží především ke kontrole provozuschopnosti a správnosti objektu, 

případně k odhalování náhlých poruch. [55]  

Blokové schéma systému testové diagnostiky je zobrazeno na obr. 14. 
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Obr. 14 Blokové schéma systému testové diagnostiky [55] 

2.1.2 Systémy funkční (provozní) diagnostiky, tzv. on-line systémy 

On-line systémy jsou v činnosti tehdy, když je objekt v běžném provozním režimu. Tento 

systém lze v některých případech využívat i nepřetržitě, jedná se o tzv. monitorování. Tyto 

systémy jsou schopné rozpoznat nejen náhlé poruchy, ale také sledovat postupné zhoršování 

některých diagnostických veličin obvykle souvisejících se stavem mechanických částí stroje 

(opotřebení ložisek atd.). [55]  

Blokové schéma systému funkční diagnostiky je zobrazeno na obr. 15. 
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Obr. 15 Blokové schéma systému funkční diagnostiky [55] 

 Diagnostické metody 

Technická diagnostika je v současné době téměř nezbytná pro správné plánování a řízení 

údržby. Vhodným využitím jedné nebo více diagnostických metod lze přesně a rychle odhalit 

vznikající poruchu zařízení a získat informace o jeho skutečném technickém stavu. Správný 

výběr metod či jejich kombinací je proto velmi důležitý. V praxi se pro stanovení skutečného 

stavu stroje nejčastěji využívají vibrodiagnostika, elektrodiagnostika, termodiagnostika, 

tribodiagnostika ad. [48] 

 Vibrodiagnostika 

Vibrodiagnostika je nejvíce využívanou metodou pro monitorování technického stavu 

rotačních strojů pomocí níž lze mnohdy značně přesně identifikovat poruchu strojního zařízení, 

určit její původ a v předstihu upozornit na vznikající poruchy. Na jejím základě tak lze 

optimalizovat řízení údržby a tím snižovat náklady na údržbu, opravy a prostoje. [48] 

Vibrodiagnostika využívá několik veličin vibrací jako diagnostiký parametr, přičemž právě 

vibrace poskytují informace pro určení skutečného technického stavu rotujících strojů. Vibrace 

mohou být způsobeny dynamickým namáháním stroje, technickým stavem ložisek, hřídelí, 
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špatným ustavením stroje, nevyvážeností rotujících částí, nesouosostí, vůlemi pohyblivých 

částí, střetem dvou navzájem pohybujících se těles, stykem třecích ploch apod. [56].  

Ve vibrodiagnostice se dle nejrůznějších metod měří a vyhodnocují tři základní veličiny,  

a to rychlost, zrychlení a výchylka vibrací. Rychlost vibrací se využívá pro identifikaci poruch, 

které se projevují na nízkých, případně středních frekvencích (většinou ve frekvenčním pásmu 

10-1000 Hz). Jedná se o poruchy jako jsou nesouosost, nevývaha, uvolnění apod. Pomocí 

zrychlení vibrací se identifikují poruchy, které se projevují ve vysokých frekvencích (v 

jednotkách až desítkách kHz), například závady převodů, ložisek, mazání apod. Výchylka 

vibrací se nejčastěji využívá pro sledování technického stavu turbín. [57] 

 

Měření vibrací se nejčastěji realizuje v místech uložení ložisek.  V ostatních případech je 

měření prováděno co nejblíže k předpokládanému zdroji vibračního signálu, který by měl 

nejvěrněji odpovídat průběhu mechanického kmitání. [48] 

Pro hodnocení technického stavu stroje se využívají následující metody: [56] 

1. frekvenční analýza pomocí FFT, 

2. celková mohutnost kmitání, 

3. kepstrální analýza, 

4. alternativní metody k měření technického stavu valivých ložisek, 

5. orbitální analýza, 

6. modální analýza, 

7. metoda zviditelnění provozních tvarů kmitů,  

8. multiparametrická diagnostika,  

9. měření fáze.  

2.3.1 Frekvenční analýza pomocí FFT 

Nejčastěji využívanou analytickou metodou, která v průběhu vibračního signálu hledá 

periodické děje, je frekvenční analýza vibračních signálů pomocí FFT. Periodické děje jsou 

následně zobrazeny v příslušném souřadném systému. V případě, že se použije souřadný 

systém amplituda (osa y) a frekvence (osa x), jedná se o frekvenční spektrum. Při volbě 

souřadného systému amplituda (osa y) a čas (osa x), mluvíme o časovém průběhu.  

Pro měření, záznam a analýzu vibrací se využívá frekvenční analyzátor vibrací. U strojů, 

které mají periodický pracovní cyklus, je vibrační signál způsoben periodickými ději. 

Frekvenčním rozkladem se tedy rozumí rozklad na řadu sinusových signálů, které mají 

příslušnou amplitudu a počáteční fázi. Pro stanovení frekvenčního spektra se u analyzátorů 

využívá rychlá Fourierova transformace (FFT). [56] 

Pro měření celkových vibrací se využívá: [56] 

▪ špička (peak) – vzdálenost mezi nulovou úrovní a vrcholem vlny, 

▪ špička – špička (peak to peak) – vzdálenost mezi nejnižším a nejvyšším vrcholem 

vlny, někdy se uvádí pojem rozkmit,  

▪ průměrná hodnota (average) – 0,637 ∙ š𝑝𝑖č𝑘𝑎, 

▪ efektivní hodnota (RMS – root mean square value) – u ideální sinusové křivky 

0,707 ∙ š𝑝𝑖č𝑘𝑎. 
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Při frekvenční analýze se nejprve změří tzv. referenční spektrum správného chodu 

diagnostikovaného objektu. Následně se vyhodnotí naměřené frekvenční spektrum. Porovnává 

se tedy: [56] 

a) naměřené frekvenční spektrum a referenční frekvenční spektrum, tzn. dochází  

k porovnání výchozího referenčního spektra vibrací a aktuálního stavu zvýšení 

amplitudy na lokální frekvenci, 

b) naměřená hodnota vibrací s limitní (mezní) hodnotou vibrací, 

c) nárůst velikosti vibrací na dané lokální frekvenci vzhledem k poslednímu měření. 

V neposlední řadě se vyhodnotí mohutnost vibrací formou tzv. trendování.  

2.3.2 Celková mohutnost kmitání 

Celkové vibrace (overall) je číslo reprezentující množství vibrační energie měřené 

v určitém frekvenčním rozsahu, nejčastěji se jedná o rozsah 0 až 1000 Hz. Pomocí měření 

celkových vibrací stroje, případně jeho částí a porovnáním naměřené hodnoty s obvyklou 

úrovní (definovanou například normou), získáme informaci o skutečném technickém stavu 

stroje. Následně zjišťujeme, co mohlo způsobit vyšší hodnoty vibrací.  

Celková mohutnost, často označována jako intenzita kmitů, je potom hodnota naměřená 

na funkčně důležité části stroje (tzv. lokální frekvence). Tuto hodnotu následně porovnáme 

s dříve naměřenou hodnotou a limitní (mezní) hodnotou, čímž získáme informaci o skutečném 

technickém stavu dané části. Vyneseme-li naměřené hodnoty do funkční závislosti 𝑣𝑒𝑓 = 𝑓(𝑡), 

získáme vanovou křivku, tj. časový průběh hladiny vibrací během technického života dané části 

stroje.  

Časový graf, který zobrazuje stávající a předchozí hodnotu vibrací v závislosti na čase se 

nazývá trendový graf. Ze zobrazení naměřených hodnot v trendovém grafu lze vidět jejich 

polohu vzhledem k nastavené limitní hodnotě, tzn. pomocí vibrodiagnostiky zjistíme příčiny 

vznikající poruchy a stanovíme vhodné údržbářské opatření. Vývoj vibrací v čase se sleduje 

pro lokální otáčkové frekvence.  

Pomocí trendů v doběhové části vanové křivky jsme schopni predikovat zbytkovou 

životnosti dané části. Provádíme tedy tzv. regresi průběhu trendu do stanovené limitní hodnoty. 

Limitní hodnota se určuje na základě doporučení výrobce zařízení, normou, vnitřními předpisy, 

použitím statistickým metod apod. Nastavení těchto hodnot musí mít pružný charakter, 

abychom dosáhli respektování provozních podmínek.  

Překročení limitních hodnot musí být podrobeno důkladné analýze, teprve potom lze 

vyvodit odpovídající závěry. Při analýze je nezbytné se zabývat nejen překročením limitní 

hodnoty, ale i relativně malými složkami ve frekvenčním spektru, neboť ty obsahují informace 

o důležitých změnách provozních dynamických sil. Hodnotíme tedy i relativní změny ve 

srovnání s referenčním frekvenčním spektrem a porovnáváme jej s posledním měřením 

frekvenčního spektra. [56] 

2.3.3 Ostatní metody vibrodiagnostiky 

Kepstrální analýza – jedná se o metodu, která ve frekvenčním spektru hledá periodické 

děje, tedy rozdíly mezi sousedními frekvenčními čarami, které se pravidelně opakují.  

Alternativní metody k měření technického stavu valivých ložisek – tyto metody 

vycházejí z poznatku, že při odvalování poškozeného prvku ložiska dochází k nárůstům, jež 

vyvolají zvýšení úrovně vibrací na frekvenci nárazů, dále na frekvencích harmonických  
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a rezonančních. Příkladem těchto metod může být obálková metoda, technologie SEE, 

vysokofrekvenční detekce apod.  

Orbitální analýza – slouží k zobrazení vibrací ve formě orbitu, tj. zobrazení pohybu středu 

hřídele za jednu nebo více otáček kolem statické polohy středu hřídele.  

Modální analýza – využívá rozkladu složitého kmitavého procesu na dílčí, tzv. modální 

(vlastní) příspěvky, přičemž každý tento příspěvek je charakterizován modální frekvencí  

a modálním tvarem kmitů. 

Metoda zviditelnění provozních tvarů kmitů – tato metoda využívá počítačové softwary 

pro animaci vlastních kmitů, které byly stanoveny metodou modální analýzy.  

Multiparametrická diagnostika – spočívá ve využití několika diagnostických metod pro 

určení technického stavu objektu.  

Měření fáze – je měření místa na rotujícím objektu, ve kterém působí maximální kladná 

odezva (výchylka, rychlost, zrychlení, odstředivá síla). [56] 

 Elektrodiagnostika 

Elektrické stroje se skládají ze složitých částí, které můžeme podle jejich funkce rozdělit na 

elektrické, magnetické, ventilační a izolační podsystémy. Z hlediska dlouhodobé spolehlivosti 

může být nejcitlivějším místem elektrického stroje izolační systém.  

 Izolační systém elektrického stroje je složitá dielektrická soustava mezi dvěma 

elektrodami. Jedna elektroda je tvořena vodičem vinutí dané fáze, druhé elektroda je železo 

statoru se všemi uzemněnými částmi. [58] 

Diagnostika izolačního systému probíhající při odstávce stroje zahrnuje následující metody. 

2.4.1 Izolační odpor statorového vinutí 

Izolační odpor se měří před uvedením stroje do provozu, přičemž nemusí být ze stroje 

vyjmutý rotor. K měření se většinou používají přístroje, které mají vlastní zdroj stejnosměrného 

vysokého napětí. 

Nejprve se rozpojí uzel vinutí (obr. 16). Na vstup měřené fáze se přiloží měřicí napětí 1 až 

5 kV. Tato fáze musí být ještě před samotným měřením minimálně po dobu 30 minut 

zkratována, a to z důvodu odvedení elektrického náboje. Ostatní neměřené fáze se na vstupu 

uzemní, druhý konec každé fáze zůstane nezapojen. Měření se na všech třech fázích provede 

samostatně. Několikafázové vinutí, u něhož nejsou začátky a konce jednotlivých fází vyvedeny 

na zvláštní svorky, se měří jako celek.  

Na záporný pól zdroje napětí se připojí měřené vinutí, na kladný pól zkušebního zdroje se 

napojí kostra stroje, která je vodivě spojená se zemí a ostatními vinutími.  

Izolační odpor se po připojení měřicího napětí následně odečítá v časech 15, 60, 120 až 600 

sekund. Z naměřených hodnot se vypočítá jednominutový a desetiminutový polarizační index. 

Pokud vyjde hodnota polarizačního indexu větší než 2, znamená to, že absorpční proudy ve 

statorové izolaci trvaly poměrně dlouho, z čehož vyplývá, že izolace je v dobrém stavu. Blíží-

li se polarizační index jedné, může to být způsobeno například znečištěnou, navlhlou nebo 

degradovanou izolací. [58]  
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Jednominutový polarizační index se vypočítá dle vztahu (1) a desetiminutový polarizační 

index dle vztahu (2): [58] 

𝑝𝑖60 =
𝑅60

𝑅15
   [−] 

(1) 

𝑝𝑖600 =
𝑅600

𝑅60
   [−] 

(2) 

Kde  R15 je hodnota izolačního odporu odečtená v čase 15 s po zapojení měřicího napětí, 

R60 je hodnota izolačního odporu odečtená v čase 60 s po zapojení měřicího napětí. 

 

Obr. 16 Schéma zapojení pro měření izolačního odporu statorového vinutí s nerozpojeným 

uzlem [58] 

2.4.2 Izolační odpor rotorového vinutí 

Izolační odpor lze měřit buď na rotoru, který je vyjmutý ze stroje nebo na stroji ve 

smontovaném stavu.  

Před samotným měřením musí být odpojena zemní ochrana rotoru a vyjmutím kartáčů 

sběracích kroužků odpojen budicí obvod. K měření izolačního odporu se používá měřič izolace 

s vlastním zdrojem stejnosměrného napětí 0,5 až 1,5 kV, který se přiloží mezi konec vinutí  

a hmotu rotoru (obr. 17). 

 

Obr. 17 Schéma zapojení pro měření izolačního odporu rotorového vinutí [58] 
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Následně se měří izolační odpor vinutí magnetového kola, přívodních pasů a sběracích 

kruhů. Měřený odpor se odečítá v čase 15 a 60 sekund po připojení měřicího napětí, 

z naměřených hodnot se vypočítá jednominutový polarizační index rotorového vinutí. [58] 

2.4.3 Ztrátový činitel a kapacita statorového vinutí 

Jednou z nejdůležitějších zkoušek elektrických strojů je střídavá zkouška měření ztrátového 

činitele a kapacity.  

Na vstup měřené fáze se přiloží zkušební napětí. Zbylé fáze se na vstupu uzemní, přičemž 

druhý konec každé fáze zůstane nezapojen. Na všech třech fázích se měření provede 

samostatně. Schéma zapojení pro měření ztrátového činitele je zobrazeno na obr. 18Obr. 18. 

Při zkoušce se následně měří napěťová závislost ztrátového činitele a kapacity, a to v intervalu 

(0,2 − 1,0)𝑈𝑛. Přiložené napětí se postupně zvyšuje po krocích 0,2𝑈𝑛 (sdružená hodnota 

jmenovitého napětí). [58], [59] 

Mezi nejčastěji využívané metody patří metoda Scheringova můstku a automatický můstek 

pro měření dielektických ztrát.  

 

Obr. 18 Schéma zapojení pro měření ztrátového činitele a kapacity statorového vinutí [58] 

Metoda Scheringova můstku 

Scheringův můstek se skládá ze dvou hlavních částí, vysokonapěťové, ve které je umístěn 

zkoušený vzorek a z nízkonapěťové, která slouží k vyvažování můstku. Galvanické oddělení 

obou částí zajišťuje zkoušený vzorek s neznámou kapacitou 𝐶𝑥 a kapacitní normál 𝐶𝑁. 

Kapacitní normál je realizován vysokonapěťovým kondenzátorem o kapacitě 95,63 pF se 

zanedbatelnými ztrátami 𝑡𝑔 𝛿 < 10−5. Napětí dodávané použitým zdrojem musí mít sinusový 

průběh a nesmí být v oblasti měření zdrojem výbojů.  

Pro ochranu obsluhy při případném průrazu vzorku jsou v uzlových bodech diagonály 

můstku umístěny svodiče přepětí D. Nízkonapěťová část slouží k vyvážení můstku odporovou 

dekádou 𝑅3 a kapacitní dekádou 𝐶4. Vyvážení můstku indikuje nulový indikátor I. [58] 

Nízkonapěťová část můstku je stíněna proti negativními vlivy elektromagnetických 

parazitních polí, které ovlivňují přesnost měření. Schéma zapojení Scheringova můstku je 

znázorněno obr. 19.  

 

Automatický můstek pro měření dielektických ztrát 

Tento můstek vychází z klasického principu Scheringova můstku. Slouží k automatickému 

zobrazení ztrátového činitele tg 𝛿, vysokonapěťové kapacity 𝐶𝑥 a zkušebního napětí 𝑈𝑧𝑘. 
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Kapacitními děliči jsou větve můstku, 𝐶𝑥 a 𝐶𝑁 vysokonapěťové kapacity, 𝐶𝑀 a 𝐶𝑅 

nízkonapěťové kapacity. Nízkonapěťové kondenzátory jsou nastaveny tak, aby dělící poměry 

větví byly stejného řádu. Ztrátový činitel se následně určuje z fázového úhlu mezi napětími 

nízkonapěťových kondenzátorů. Tato napětí jsou digitalizována a optickými kabely přenášena 

do počítače, kde dojde k jejich zpracování pomocí rychlé Fourierovy transformace. [58], [59] 

 

Obr. 19 Scheringův vysokonapěťový můstek [58] 

Měření kapacity 

Přístrojem se stanoví kapacita 𝐶 vinutí elektrického zařízení. Pokud je vinutí v pořádku, 

jsou jeho kapacity měřené při různých frekvencích a různých teplotách stejné. Pokud je vinutí 

například navlhlé, změní se jeho chování, tedy kapacity měřené při frekvenci 2 a 50 Hz se 

budou značně lišit. Taktéž budou rozdílné kapacity měřené při teplotách 80 a 20 °C. [58] 

2.4.4 Napěťová závislost izolačního odporu vinutí na stejnosměrném napětí 

Izolační odpor je do určité hodnoty stejnosměrného napětí téměř konstantní, poté však 

začne klesat. Při dalším zvyšování napětí izolační odpor klesá až k nulovým hodnotám, při 

kterých dojde k průrazu izolace. Velikost proudu, který protéká izolačním systémem, je tedy 

přímo závislá na kvalitě izolace.  

Na měřenou fázi se přiloží stejnosměrné zkušební napětí, zbylé dvě fáze se na svém vstupu 

uzemní. U každé fáze zůstane druhý konec nezapojen (obr. 20). Všechny tři fáze se změří 

samostatně.  

Stejnosměrné napětí připojené na vinutí se krokově zvyšuje, zároveň se měří čas, za který 

protékající proud izolačním systémem dosáhne své ustálené hodnoty (vodivostní proud). 

V praxi se jako maximální čas ustálení uvažuje 10 minut po připojení. Z Ohmova zákona se 

následně vypočítá ustálený izolační odpor. Měření se opakuje pro napěťové hladiny až do 

takového napětí, při kterém se projeví viditelné zmenšení izolačního odporu. Měřicí napětí 

nesmí překročit hodnotu zkušebního napětí izolace.  
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Následně se vypočte izolační odpor, a to jako poměr přiloženého napětí a protékajícího 

ustáleného proudu izolačním systémem. Výstupem této zkoušky je grafický záznam, který 

znázorňuje charakter protékajících proudů izolačním systémem. [58] 

 

Obr. 20 Schéma zapojení pro měření napěťové závislosti izolačního odporu na stejnosměrném 

napětí [58] 

2.4.5 Měření částečného výboje statorového vinutí galvanickou metodou 

Základním diagnostickým parametrem pro měření a vyhodnocování částečných výbojů je 

zdánlivý náboj q. Jedná se o takový unipolární náboj, který by měl na měřicím přístroji vyvolat 

stejnou výchylku jako vlastní proudový impuls částečného výboje, je-li injektován v krátkém 

čase mezi svorky zkoušeného objektu v předepsaném zkušebním obvodu.  

Dalším využívaným parametrem je součtový náboj Q. Tento vyjadřuje součet absolutních 

hodnot jednotlivých úrovní zdánlivých nábojů během určitého časového intervalu. Většinou se 

jedná o periodu napájecího napětí. [60] 

Off-line měření částečných výbojů (obr. 21) detekuje proudové impulzy, které vznikají při 

výbojové činnosti uvnitř vinutí elektrického stroje při zkušebním napětí. Pomocí měření těchto 

výbojů lze odhadnout celkový stupeň znehodnocení izolace nebo odhalit vznik lokálních vad. 

V současné době se pro sledování stavu izolačních systémů vysokonapěťových zařízení 

využívá galvanická metoda měření částečných výbojů.  

 

Obr. 21 Off-line měření částečných výbojů statorového vinutí [58] 
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Před měřením se musí rozpojit uzel vinutí, přičemž měřená fáze se připojí na zdroj 

regulovatelného střídavého napětí 50 Hz, neměřené fáze se uzemní. Na měřené fázi se postupně 

zvyšuje zkušební napětí, dokud nedosáhne hodnoty jmenovitého napětí 𝑈𝑛. Po dosažení 

hodnoty jmenovitého napětí se nechá toto napětí 30 minut působit, poté se snižuje po krocích 

0,2𝑈𝑛. Na těchto hladinách napětí se měří hodnoty zdánlivého náboje.  

Měřením částečných výbojů lze zjistit, v jaké fázi dochází k největší výbojové činnosti,  

a tím pádem k největší degradaci. Nejdůležitějším faktorem pro hodnocení je sledování 

konkrétního stroje v závislosti na čase a sledování trendů vývoje částečných výbojů v závislosti 

na době provozu stroje. [58], [59] 

 Termodiagnostika 

Termodiagnostika je nejčastěji založena na bezkontaktním měření povrchové teploty 

sledovaného strojního zařízení. Obvykle se používá tzv. termovize, tedy měření termokamerou, 

která zobrazuje rozložení povrchových teplot snímaného objektu. Termokamera snímá 

infračervené záření objektu, vypočítává povrchovou teplotu a následně vytváří viditelný obraz 

rozložení povrchové teploty daného objektu. [48] 

 Tribodiagnostika 

Tribodiagnostika využívá maziva jako média pro získávání informací o dějích  

a mechanických změnách probíhajících v technických systémech, u kterých jsou maziva 

aplikována. Jejím cílem je odhalit a vyhodnotit výskyt cizích látek v mazivu. Vhodným 

zpracováním výsledků z provedených zkoušek umožňuje včas odhalit nejen vznikající poruchy, 

ale i lokalizovat místo vzniku poruchy.  

Hlavními úkoly tribodiagnostiky jsou sledování stavu opotřebení strojních zařízení  

a sledování degradace samotného maziva. [61] 

 Multiparametrická diagnostika 

Podstatou multiparametrické diagnostiky je využití několika metod technické diagnostiky 

současně, tj. například vibrodiagnostiky, termodiagnostiky a elektrodiagnostiky. Taktéž se 

může jednat o použití několika různých metod v rámci jedné diagnostické metody, tj. například 

u vibrodiagnostiky lze využít detekci závady pomocí měření rychlosti vibrací, zrychlení  

a obálky zrychlení.  

Tím se dosáhne přesnějších výsledků ohledně určení technického stavu stroje, taktéž se 

zlepší detekce a diagnostika závad. [65], [86] 

 Dálková diagnostika 

Dálková diagnostika je analýza stavu zařízení nebo stroje, kterou vykonává diagnostik 

prostřednictvím komunikačního softwaru. Komunikační software poskytuje výrobce daného 

řídicího systému stroje. Pomocí komunikačního softwaru se dálkově zpřístupňuje obrazovka  

a dialogové menu řídicího systému. Diagnostik na dálku využívá interních diagnostických 

možností systému, neboť samotný komunikační software v sobě neobsahuje žádné diagnostické 

nástroje. [62]  

Ve svém počítači má diagnostik zpřístupněnou obrazovku a dialogové menu CNC stroje,  

a to na libovolnou vzdálenost. Diagnostik nejen monitoruje aktuální stav stroje, ale pomocí 

svého počítače i ovládá menu CNC stroje. Může přenášet prakticky veškerá data v obou 

směrech a vést pomocí chatu dialog s obsluhou. Hlavní výhodou dálkové diagnostiky je 
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možnost získat reálná data o stavu stroje bezprostředně poté, co zákazník ohlásil závadu. 

Následná analýza závady tudíž může proběhnout ihned po jejím vzniku. Diagnostik může také 

CNC data ovlivňovat a tím závadu potlačit, či jí pomocí optimalizace úplně odstranit.  

Cílem dálkové diagnostiky je především zkrátit prostoje daného stroje tím, že potřebná 

servisní činnost je již přesně cílená. Díky tomu dochází k redukci ztrát, které zákazníkovi 

vznikají v důsledku odstávky stroje. [62] 

 Monitorování stavu stroje 

Monitorování stavu – „činnost vykonávaná buď ručně, nebo automaticky, zaměřená na 

měření charakteristik a parametrů skutečného stavu objektu v předem stanovených 

intervalech.“ [75] 

Monitorování stavu je proces určování stavu stroje během jeho provozu. Úspěšné 

monitorování stavu zahrnuje: 

▪ vědět co poslouchat, 

▪ jak to interpretovat, 

▪ kdy tyto znalosti využít. [63] 

Při monitorování mohou být vybraná diagnostická měření prováděna nepřetržitě, nebo 

případně v pravidelných časových intervalech. Na monitorovanou část jsou umístěny senzory, 

které snímají a následně zaznamenávají měřenou veličinu (vibrace, hluk, teplotu atd.).  

Například společnost SKF pro monitorování stavu stroje nabízí program SKF @ptitude 

Asset Management System. Správné využívání tohoto programu umožňuje opravit problémové 

komponenty ještě před jejich selháním, pomáhá zaměstnancům firmy snížit pravděpodobnost 

katastrofické poruchy, umožňuje objednat náhradní díly v dostatečném předstihu, rozvrhnout 

pracovní síly a naplánovat další opravy konané během odstávky. [63] 
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3 CÍLE PRÁCE 

Vzhledem k výše uvedené rešerši literatury byly stanoveny následující cíle.  

 

Cíl práce hlavní: 

Návrh metodiky k řešení spolehlivosti provozu a optimalizace údržby rotačních strojů. 

 

Cíle práce vedlejší: 

1. Analýza stávající metodiky údržby vybrané uhelné elektrárny. 

 

2. Návrh systémů údržby pro vybranou uhelnou elektrárnu s využitím RCM diagramu 

rozhodování dle ČSN. 

 

3. Vytvoření vzorové Knihovny poruch založené na historických způsobech poruch. 

 

4. Vytvoření Knihovny poruch založené na historických způsobech poruch pro vybranou 

uhelnou elektrárnu. 

 

5. Verifikace využití nově navržené metodiky. 
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4 NÁVRH NOVÉ METODIKY ZALOŽENÉ NA METODĚ RCM 

Nová metodika založená na metodě RCM byla navržena na základě předchozí rešerši 

dostupné literatury. Metodika respektuje stávající proces RCM dle platné normy ČSN  

EN 60300-3-11 Management spolehlivosti, Část 3-11: Pokyn k použití – Údržba zaměřená na 

bezporuchovost, z roku 2010. Oproti doporučení normy ovšem nevychází z možných způsobů 

poruch, které u zařízení mohou nastat, ale ze způsobů poruch, které již na zařízení někdy 

v minulosti nastaly.   

Základem navržené metodiky (obr. 22) je seznam zařízení, který by nejlépe měl být veden 

v podnikovém informačním systému, případně v programu určeném pro údržbu. V současné 

době se na trhu objevuje již nespočet společností, které nabízejí softwary zaměřené přímo na 

řízení údržby, příkladem může být Profylax, PalstatCAQ, TechIS, Altec, Altus,  

A-plus ad. Ke každému zařízení v databázi je dále nezbytné uvést veškeré o něm dostupné 

informace, jako jsou informace vztahující se k provozu zařízení, uživatelské manuály, 

návrhovou dokumentaci, stávající úkoly údržby apod.  

 

PoruchaSeznam zařízení

Řízení životnosti 

ANALÝZA PORUCH 

FUNKCE

KNIHOVNA PORUCH

Kritičnost

RCM diagram

Návrh systému 

údržby

PLÁN ÚDRŽBY

Autonomní údržba

Analýza kořenových 

příčin (RCA)Neustálé 

zlepšování

Neustálé 

zlepšování

 

Obr. 22 Nová metodika založená na metodě RCM 

Seznam zařízení se následně přenese do Knihovny poruch. Tato je vytvořena v programu 

Microsoft Excel s použitím maker a programu Visual Basic, a to především z důvodu jeho 

dostupnosti a jednoduchosti. Poté se do příslušných sloupců v Knihovně poruch vyplní funkce 

daného zařízení, veškeré poruchy funkce, které již na daném zařízení někdy v minulosti 

vznikly, způsoby těchto poruch (příčiny a mechanismy poruch), jejich následky, případně 

stávající preventivní opatření či metody detekce. Náhled do Knihovny poruch lze vidět na  

obr. 23 a obr. 24.  

Následně se pro každý způsob poruchy doplní výpadek, tj. doba, případně ztráty, jaké tento 

způsob poruchy způsobil. Volba jednotky výpadku je v režii uživatele, může být například 
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v minutách, hodinách, kWh apod. Na základě velikosti výpadku poté funkce v Microsoft Excel 

určí typ následku příslušného způsobu poruchy. Uživatel dále vybere z rozevíracího seznamu 

četnost výskytu (A, B, C nebo D) daného způsobu poruchy. Typ následku a četnost výskytu 

poruchy funkce vychází z matice kritičnosti. Poté uživatel spustí tlačítko „Vyhodnoť“, čímž 

aktivuje program, který mu následně formou vyskakovacích oken pokládá otázky. Tyto otázky 

pocházejí z diagramu rozhodování, který je znázorněný na obr. 25.  

 

Obr. 23 Náhled na vytvořenou knihovnu poruch – část 1 

 

Obr. 24 Náhled na vytvořenou knihovnu poruch – část 2 

Nejprve uživatel odpoví na otázku „Skrytá?“, tj. zda je porucha funkce skrytá pro provozní 

obsluhu za běžných okolností. Může se jednat například o chybné funkce zařízení. Pokud se 

jedná o skrytou poruchu funkce, následuje otázka „Indikátor?“, tj. zda existuje nějaký indikátor, 

pomocí něhož je možné daný způsob poruchy detekovat.  
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Jedná-li se o zjevnou poruchu funkce, program automaticky na základě vyplněného typu 

následku a četnosti výskytu vyhodnotí, zda se jedná o kritický či nekritický způsob poruchy  

a vygeneruje další příslušné otázky. Je-li daný způsob poruchy kritický, program pokládá další 

otázky, a to „Závisí na stáří?“, tj. zda je výskyt tohoto způsobu poruchy závislý na stáří součásti, 

„Indikátor?“, tj. zda existuje nějaký indikátor, pomocí něhož lze daný způsob poruchy 

detekovat a „Interval?“, tj. zda má daný způsob poruchy známý/ konstantní interval selhání.  

Diagram rozhodování na základě odpovědí na položené otázky následně navrhne pro daný 

způsob poruchy vhodný systém údržby. Zároveň program pro zpětnou kontrolou vypíše 

odpovědi na položené otázky do sloupce Výpis odpovědí.  

Závisí na stáří?Závisí na stáří?

Indikátor?Indikátor?

ANO

Interval?Interval?

Preventivní údržba 

s předem stanovenými 

intervaly

Preventivní údržba 

s předem stanovenými 

intervaly

Preventivní údržba 

podle stavu zařízení

Preventivní údržba 

podle stavu zařízení

Preventivní údržba 

s předem stanovenými 

intervaly

Preventivní údržba 

s předem stanovenými 

intervaly
Přezkoumání návrhuPřezkoumání návrhu

NE ANO

NE ANO

NE

Indikátor?Indikátor?

Preventivní údržba 

podle stavu zařízení

Preventivní údržba 

podle stavu zařízení
Kontrola funkceKontrola funkce

ANO NE

Kritické 

způsoby poruch

Nekritické 

způsoby poruch

Začátek

Porucha funkce

Začátek

Porucha funkce

Skrytá?Skrytá?

ANO

Vyhodnocení 

kritičnosti

Údržba po porušeÚdržba po poruše

NE

 

Obr. 25 RCM diagram rozhodování 

Navržený systém údržby lze přijmout nebo z rozbalovacího seznamu vybrat jiný. V případě, 

že je zvolen jiný systém údržby než navržený programem, zabarví se buňka s výpisem odpovědí 

červeně (obr. 26).  

Výstupem z Knihovny poruch je tedy pro daný způsob poruchy návrh nejvhodnějšího 

systému údržby, a to pomocí diagramu rozhodování. Používaný diagram rozhodování vychází 

z diagramu, který je součástí programu AMST od společnosti SKF, neboť tento diagram je 

daleko podrobnější než diagram rozhodování uvedený v normě ČSN EN 60300-3-11. Výsledné 
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navržené systémy údržby jsou ovšem z hlediska terminologie upraveny tak, aby splňovaly 

v současné době zavedené a používané termíny vycházející z normy ČSN EN 13306: 

▪ preventivní údržba podle stavu zařízení, 

▪ preventivní údržba s předem stanovenými intervaly, 

▪ údržba po poruše, 

▪ kontrola funkce (činnost, která se provádí pro ověření, že objekt funguje tak, jak je 

požadováno), 

▪ přezkoumání návrhu. 

 

Dalším krokem je volba úkonů autonomní údržby. Tyto se zapíší do příslušného sloupce 

v Knihovně poruch. Úkony autonomní údržby by měly být součástí všech navržených systémů 

údržby kromě možnosti přezkoumání návrhu zařízení, a to nejlépe formou zavedení standardů. 

Vzhledem k rozsáhlému množství jak způsobů poruch, tak úkonů autonomní údržby, nejsou 

tyto ve vytvořené Knihovně poruch definovány. Jejich volba tedy závisí na pověřeném 

pracovníkovi. 

Posledním krokem je aktualizace stávajícího Plánu údržby, a to na základě doporučeného 

systému údržby pro jednotlivé způsoby poruch a zvolených úkonů autonomní údržby. 

 

Obr. 26 Náhled na volbu systému údržby ve vytvořené knihovně poruch 

Součástí navržené metodiky je i diagram na obr. 27. Tento určuje kroky, které je nezbytné 

udělat v případě vzniku nové poruchy. V Knihovně poruch se vyhledá příslušné zařízení a dále 

se postupuje dle diagramu na obr. 27. V tomto diagramu jsou systematicky pokládány otázky, 

které zjišťují, zda se dané záznamy o nově vzniklé poruše v Knihovně poruch již vyskytují. 

Těmito záznamy jsou myšleny poruchy funkce, způsob poruchy, výpadek, četnost výskytu 

poruchy, volba systému údržby a určení úkonů autonomní údržby. Diagram následně určuje, 

co je nezbytné udělat v případě, když některý záznam v Knihovně poruch doposud není.  

Navržená metodika dále obsahuje analýzu poruch funkce, kterou lze využít například 

v případě, když se určitý způsob poruchy přes veškerá opatření na zařízení stále opakuje, 

případně má-li výpadek zařízení katastrofické následky pro provoz, bezpečnost nebo životní 

prostředí. Analýzu poruch funkce lze také vykonat u nových strojů, u kterých je nezbytné 

nastavit vhodný systém údržby.  
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Obr. 27 Proces při vzniku poruchy 
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Proces RCM včetně analýzy poruch funkce znázorňuje obr. 28. Tato analýza spočívá 

v identifikaci všech možný poruch funkce, které u daného zařízení mohou nastat. Dále v určení 

způsobu poruchy, tj. příčiny a mechanismu poruchy, následku poruchy a následného opatření, 

které zabrání opětovnému vzniku poruchy. Získané informace z analýzy se také zapíšou do 

vytvořené Knihovny poruch. Poté se postupuje dle postupu popsaného výše, tj. u každého 

způsobu poruchy se následně v Knihovně poruch stanoví velikost výpadku, na jehož základě 

Microsoft Excel určí typ následku příslušného způsobu poruchy. Uživatel dále vybere četnost 

výskytu (A, B, C nebo D) daného způsobu poruchy a spustí tlačítko „Vyhodnoť“, čímž aktivuje 

program, který mu následně formou vyskakovacích oken pokládá otázky z diagramu na  

obr. 25. Výstupem z Knihovny poruch je tedy pro daný způsob poruchy návrh nejvhodnějšího 

systému údržby a určené úkony autonomní údržby. Na základě následných dat z provozu je do 

diagramu zahrnuto neustálé zlepšování, tj. přezkoumání provedené analýzy poruch funkce.  

Analýza poruch funkce

Aktualizace stávajícího 

plánu údržby

Aktualizace stávajícího 

plánu údržby

Neustálé zlepšováníNeustálé zlepšování Data z provozuData z provozu

Začátek

Zahájení RCM

Začátek

Zahájení RCM

Matice kritičnostiMatice kritičnosti

Historie poruchHistorie poruch

Volba zařízeníVolba zařízení

Dokumentace k 

zařízení

Dokumentace k 

zařízení

PLÁN ÚDRŽBYPLÁN ÚDRŽBY

StandardyStandardy

KNIHOVNA PORUCH

Kritičnost

RCM diagram

Návrh systému 

údržby

Autonomní údržba

 

Obr. 28 Proces RCM včetně analýzy poruch funkce  
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Metodika dále uvažuje i zařízení, která jsou nepostradatelná pro daný provoz. Tato zařízení 

by měla zároveň mít vytvořený program řízení životnosti, který by mimo jiné obsahoval úkony 

preventivní údržby a jejich periody.  

Do navržené metodiky je zahrnuta i analýza kořenových příčin, neboť na základě analýzy 

historických dat o poruchách bylo zjištěno, že u některých poruch nebyla zjištěna jejich příčina.  

Posledním prvkem metodiky je neustálé zlepšování, které se týká přezkoumání stávajícího 

plánu údržby, a to především na základě záznamů z Knihovny poruch. 

 

  



54 

 

5 PRAKTICKÁ REALIZACE METODY RCM 

V této kapitole je popsána praktická realizace metody RCM na vybraném výrobním bloku 

uhelné elektrárny.   

 Princip uhelné elektrárny 

Základní princip uhelné elektrárny spočívá v přeměně tepelné energie na energii 

mechanickou a mechanické energie na energii elektrickou.  

Ze zásobníků paliva se pomocí řetězových a pásových podavačů dopraví uhlí do mlýnů, 

kde se suší a mele na jemný prášek. Uhelný prach se následně vzduchem vhání do hořáků kotle. 

Při spalování teplo uvolněné v kotli ohřívá vodu, která prochází trubkami uvnitř kotle. Voda se 

následně mění na páru o teplotě 530 až 550 °C. Přehřátá pára proudí to turbíny, předá svou 

pohybovou energii jejím lopatkám a roztočí ji. Turbína je na společné hřídeli s elektrickým 

generátorem a budičem, v němž se elektromagnetickou indukcí přeměňuje mechanická energie 

na energii elektrickou. Turbosoustrojí se otáčí rychlostí až 3 000 otáček za minutu. Z generátoru 

se elektřina vyvádí přes transformátory do elektrické sítě. Pára vyrobená v kotli nemusí být 

využita pouze k výrobě elektřiny, ale může sloužit i k vytápění přilehlých měst a obcí. [64] 

Pára, která vychází z turbíny je vedena do kondenzátoru, kde se ochladí a zkondenzuje zpět 

na vodu. Z kondenzátoru se voda čerpadly vhání zpět do kotle, kde celý cyklus začíná znovu. 

Chladicí okruh kondenzátorů prochází většinou přes chladicí věže, v nichž se teplá voda 

rozstřikuje a chladí protitahem venkovního vzduchu. 

Další nezbytnou částí uhelné elektrárny je elektrostatický odlučovač. V něm se ze spalin 

odstraňují tuhé znečišťující látky, jako jsou například saze, popílek, prach apod. Elektrostatický 

odlučovat je v podstatě systém elektrod, kolem něhož spaliny procházejí. Nabíjecí elektrody 

elektrostaticky nabijí částice prachu ve spalinách, ty se následně přitáhnou k opačně nabitým 

sběrným elektrodám. Z těch se mechanicky odklepávají do výsypek.  

Pro odstranění oxidu siřičitého ze spalin se využívá odsiřovací zařízení, jehož srdcem je 

absorbér. V něm kouřové plyny procházejí několikastupňovou sprchou, která rozstřikuje 

vápencovou suspenzi (přírodní mletý vápenec smíchaný s vodou) se kterou oxid siřičitý 

chemicky reaguje. Takto se z kouřových plynů odstraní až 95% oxidu siřičitého. [64], [3]  

Zjednodušené schéma uhelné elektrárny lze vidět na obr. 29. 

5.1.1 Základní pojmy týkající se parní turbíny 

Turbosoustrojí parních turbín se skládá z několika částí. Většinou je složeno z 

vysokotlakého dílu (VT), středotlakého dílu (ST) a několika nízkotlakých dílů (ST). Poslední 

částí je generátor. Ten převádí kinetickou energii získanou přeměnou tepelné energie páry  

v turbíně na energii elektrickou (pomocí budiče). [3] 

Nejčastější pracovní látkou parní turbíny je vodní pára. Pro dosažení co nejvyšší účinnosti 

se volí vysoký tlak (10 až 24 MPa) a vysoká teplota vstupní páry (450 až 565 °C), využívá se 

stupňový regenerační ohřev napájecí vody a přihřívání páry. Pára expanduje v parní turbíně na 

velmi nízký výstupní tlak, přibližně 2,5 až 7 kPa. [3] 

 

Jelikož se praktická část práce zaměřuje na turbosoustrojí uhelné elektrárny, jsou v této 

podkapitole uvedeny vybrané pojmy vztahující se k dané problematice.  
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Pojmy vycházejí z norem ČSN 08 0000 Názvosloví parních turbín a ČSN EN 60045-1 Parní 

turbíny, Část 1: Specifikace.  

Parní turbína – „tepelný lopatkový motor, v němž se mechanická energie na hřídeli získává 

expanzí proudící vodní páry v jednom nebo více turbínových stupních“. [73]  

Parní turbosoustrojí – „turbína s poháněným strojem (např. s turboalternátorem), u turbín 

s převodem včetně převodovky“. [73]  

Kondenzační turbína – „turbína, u níž výstupní pára kondenzuje v kondenzátoru a uvolněné 

teplo se odvádí zpravidla chladicí vodou“. [73]  

Turbína s regulovanými odběry páry – „turbína s jedním nebo více odběry páry, u níž je 

tlak páry v místě odběru udržován regulačním zařízením v předepsaném rozmezí“. [73] 

Z turbíny se tedy po částečné expanzi odebere část páry za jiným než posledním stupněm 

turbíny (z nízkotlakého a středotlakého dílu). [3] 

Turbína s přihříváním – „turbína, ze které je pára po částečné expanzi z turbíny vyvedena, 

přihřáta (jednou nebo vícekrát) a znovu zavedena do turbíny“. [74] Přihříváním páry se zvyšuje 

tepelná účinnost oběhu. Pára na výstupu z VT dílu turbíny se přivede zpět do kotle, tam se 

ohřeje téměř na původní teplotu, ale při nižším tlaku. Přihříváním páry se dosáhne podstatného 

zmenšení vlhkosti páry v posledních dílech turbíny, což vede ke zvýšení účinnosti turbíny. [3] 

Dvoutělesová nebo vícetělesová turbína – „turbína s expanzí páry ve dvou nebo více 

tělesech, zapojených za sebou nebo vedle sebe“. [73] 

Regenerace tepla v parním oběhu slouží pro zvýšení tepelné účinnosti oběhu. Princip 

procesu spočívá v odebrání části páry z turbíny, která následně při kondenzaci ve výměníku 

předehřívá napájecí vodu před vstupem do kotle. [3] 

5.1.2 Princip parní turbíny 

Z kotle se přehřátá pára přivádí do vysokotlakého dílu turbíny. Z vysokotlakého dílu se po 

částečné expanzi odebere část páry, ta vstupuje do vysokotlakého regeneračního ohříváku. 

Zbylá pára se na výstupu z vysokotlakého dílu přivede zpět do kotle, kde se v přihříváku ohřeje 

téměř na původní teplotu, ale při nižším tlaku. Poté je přihřátá pára vedena do středotlakého 

dílu turbíny. Odtud proudí převáděcím potrubím do nízkotlakého dílu turbíny. Ze středotlakého 

i nízkotlakého dílu turbíny se také odebere část páry, která vstupuje do nízkotlakého 

regeneračního ohříváku. [3] 

Po expanzi v nízkotlaké části turbíny pára o nízké teplotě a tlaku kondenzuje 

v kondenzátoru. Vzniklý kondenzát je čerpán kondenzátním čerpadlem přes nízkotlaký 

regenerační ohřívák do napájecí nádrže. Z napájecí nádrže je napájecí voda čerpána přes 

vysokotlaký regenerační ohřívák do ohříváku vody v kotli. Cirkulace vody v chladicím okruhu 

je zajištěna chladicím čerpadlem, které nasává ochlazenou vodu. Po ohřátí v kondenzátoru je 

chladicí voda vedena na chladicí věž. [3] 

Turbíny o jmenovitém výkonu 200 MW, které jsou instalované ve vybrané uhelné 

elektrárně, vyrobila firma Škoda Plzeň. Jedná se o kondenzační turbíny s přihříváním páry 

(mezi vysokotlakým a středotlakým dílem), osmi neregulovanými odběry páry pro ohřev 

kondenzátu a napájecí vody. [64] 
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Obr. 29 Zjednodušené schéma uhelné elektrárny [3] 
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5.1.3 Regulační armatury v parní turbíně 

V parních turbínách se využívá několik druhů regulačních armatur. Jedná se například  

o regulační ventily (RV), rychlozávěrné ventily (RZV), záchytné ventily, regulační klapky, 

rychlozávěrné a odběrové klapky ad. Úkolem všech těchto regulačních armatur je regulace 

množství a tlaku páry v potrubí vstupující do turbosoustrojí.  

Jedním z členů, který má zásadní vliv na regulaci parních turbín, je regulační ventil. Ten 

reguluje průtočné množství páry vnikající do turbíny. Regulační ventil je v celém regulačním 

rozsahu polohovatelný, nabízí tedy velkou řadu otevření. Umísťuje se proto jako poslední člen, 

který reguluje množství páry vstupující do turbíny. [66] 

Regulačnímu ventilu je předřazen ventil rychlozávěrný, který je buď úplně otevřen, či úplně 

uzavřen. Rychlozávěrný ventil plní funkci pojistnou, uzavře se tedy v případě, že z nějakého 

důvodu není možné uzavřít vstup páry do turbíny pomocí ventilu regulačního. [3] 

Názvosloví regulačních i rychlozávěrných ventilů se odvozuje dle jejich umístění 

v turbosoustrojí. Nachází-li se před vysokotlakým dílem, získávají předponu VT (vysokotlaký). 

Před středotlakým dílem se tato předpona mění na ST (středotlaký). Mezi středotlakým  

a nízkotlakým dílem tyto ventily nahrazuje regulační klapka. Důvodem je velký měrný objem 

páry, výše zmíněné ventily by proto již nebyly účinné. [66] 

Ventily, které zachytávají páru z přihříváku se nazývají záchytné. V přihříváku páry a ve 

spojovacích potrubích se kumuluje velké množství páry. Při náhlém odlehčení turbíny, 

například při odpojení elektrického generátoru od sítě, by i přes okamžité uzavření vstupních 

regulačních ventilů, došlo k velkému zvýšení otáček turbosoustrojí. Před vstupem do 

středotlakého dílu turbíny (po výstupu páry z přihříváku) se proto umísťují záchytné ventily, 

které se zavírají současně s ventily rychlozávěrnými. Pára z přihříváku se pomocí přepouštěcí 

stanice odpouští do kondenzátoru. [3], [66] 

Přepouštěcí stanice se paralelně připojují k vysokotlakému i nízkotlakému dílu turbíny, jimi 

se potřebné množství páry přepouští do přihříváku a následně do kondenzátoru.  Přepouštěcí 

stanice se využívají pro dostatečné chlazení přehříváku i přihříváku páry při najíždějí  

a odstavování bloků. [3], [66] 

 Stávající metodika údržby uhelné elektrárny 

V elektrárně se využívají základní typy údržby, tj. preventivní údržba s předem 

stanovenými intervaly, preventivní údržba podle stavu zařízení a údržba po poruše (v elektrárně 

se využívá pojem nahodilá údržba). Velkou část údržbářských prací však zajišťuje údržba 

dodavatelská, tzv. outsourcing. 

Současný princip údržby turbosoustrojí uhelné elektrárny je založen na následující metodice 

(obr. 30). V elektrárně je využíván software TechMon, který obsahuje seznam všech zařízení, 

které se zde vyskytují. U jednotlivých zařízení jsou navíc uvedeny naplánované úkoly údržby. 

Zařízení, u kterých dochází k pravidelnému monitorování, spadají do Databáze 

monitorovaných zařízení (DMZ). Do této databáze tedy patří i jednotlivé díly turbín  

a generátory. Pro tato zařízení je navíc vytvořena interní dokumentace s názvem Řízení 

životnosti turbíny a Řízení životnosti generátoru. V této dokumentaci jsou uvedeny plánované 

úkoly údržby včetně jejich periody, které jsou zároveň součástí plánu údržby. 

V případě vzniku poruchy se v softwaru TechMon u příslušného zařízení porucha zapíše. 

Zároveň se zde uvede začátek (datum a čas) a název vzniklé poruchy. Následně se vystaví 

Příkaz k práci, na jehož základě se odstranění poruchy zaplánuje do stávajícího Plánu údržby. 
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Po odstranění poruchy se v softwaru vyplní konec (opět datum a čas) poruchy, ztráty vniklé 

výpadkem zařízení v MWh, projev, příčina a mechanismus poruchy.   

 

Porucha

Databáze 

monitorovaných 

zařízení (DMZ)

Řízení životnosti turbíny

Řízení životnosti 

generátoru

PLÁN ÚDRŽBY

Příkaz k práci

 

Obr. 30 Stávající metodika využívaná v uhelné elektrárně 

5.2.1 Program řízení životnosti turbíny 

Pro potřeby řízení životnosti se komponenty parní turbíny rozdělují na rotory (VT, ST a NT 

rotory – oběžné lopatky, disky, hřídel) a tělesa (skříně turbín, matice, svorníky). V tab. 3 jsou 

uvedeny vybrané metody technické diagnostiky pro jednotlivé komponenty turbosoustrojí 

využívané pro hodnocení technického stavu stroje.   

 

Tab. 3 Metody technické diagnostiky pro jednotlivé komponenty turbíny [67] 

Zařízení Komponenta Diagnostika 

Parní turbína rotor – hřídel  materiálová diagnostika parních turbín, vibrační 

diagnostika rotačních zařízení 

rotor – lopatky  materiálová diagnostika parních turbín, vibrace lopatek 

skříň – těleso  materiálová diagnostika parních turbín 

Turbosoustrojí turbosoustrojí dynamické kmitání základů, velmi přesné nivelace 

základů a ložiskových stojanů, vibrace celého soustrojí, 

materiálová diagnostika parních turbín 

 

Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly se u turbín skládá z následujících úkonů:  

▪ revize průtočné části VT a NT dílu turbíny   - perioda 8 let, 

▪ UZ kontrola lopatek      - perioda 4 roky, 

▪ geodetické měření ve studeném stavu   - perioda 1 rok, 

▪ geodetické měření v teplém stavu    - perioda 2 roky, 

▪ vyhodnocení stavu turbíny na základě měření vibrací - perioda 1 rok. 
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5.2.2 Program řízení životnosti generátoru 

Generátory se pro potřeby řízení životnosti dělí na stator (fázová a nulová průchodka, 

izolační systém a magnetický obvod), rotor (izolační systém, obruče) a sběrací ústrojí.  

V tab. 4 jsou pro jednotlivé komponenty generátoru uvedeny využívané metody technické 

diagnostiky.  

 

Tab. 4 Metody technické diagnostiky pro jednotlivé komponenty generátoru [50] 

Zařízení Komponenta Diagnostika 

Generátor stator – fázová a 

nulová 

průchodka 

diagnostika točivých strojů – elektrické veličiny 

stator – izolační 

systém 

diagnostika točivých strojů – elektrické veličiny, 

zjišťování ozónu v chladicím médiu, vizuální prohlídky 

stator – 

magnetický 

obvod 

magnetizační zkouška statoru generátoru 

rotor – izolační 

odpor 

diagnostika elektrických strojů – elektrické veličiny, 

vizuální prohlídky 

rotor – obruče  kontrola vířivými proudy, kontrola kapilární metodou, 

kontrola ultrazvukem 

sběrací ústrojí diagnostika točivých strojů – elektrické veličiny, 

vizuální prohlídky 

 

Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly se u generátorů skládá z následujících 

úkonů:  

▪ diagnostická měření a zkoušky    - perioda 2 roky, 

▪ měření vibrací on-line ložisek    - perioda 1 měsíc, 

▪ měření vibrací vnitřních částí statoru off-line  - perioda 3-6 měsíců, 

▪ běžná údržba       - perioda 1 rok, 

▪ rozšířená údržba      - perioda 8 let, 

▪ celková kontrola klínování a uchycení vinutí  - perioda 8 let, 

▪ výměna teflonových hadic     - perioda 8 let, 

▪ výměna a oprava průchodek vyvedení výkonu  - perioda 8 let, 

▪ dotažení magnetického obvodu    - perioda 8 let, 

▪ odpojení a připojení stroje     - perioda 2 roky, 

▪ výměna rotoru generátoru     - perioda 8 let. 

 Stávající diagnostický systém 

V rámci preventivní údržby podle stavu zařízení se u turbosoustrojí v uhelné elektrárně 

využívá několik metod technické diagnostiky. Tato dizertační práce se bude soustředit pouze 

na vibrodiagnostiku a elektrodiagnostiku.  

Diagnostické systémy pro tyto dvě metody jsou popsány v následujících podkapitolách.   
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5.3.1 Diagnostický systém – vibrodiagnostika  

Objektem diagnostiky pro měření vibrací jsou VT, ST a NT díl turbíny, generátor a budič. 

Mezi používané diagnostické prostředky patří analyzátor Microlog CMVA 60-EN-1  

v. č. 603352, snímač vibrací WR 797 v. č. 13217 a software SKF @ptitude Analysis. Obsluha 

diagnostických prostředků, tj. diagnostik musí mít školení dle normy ČSN ISO 18436-2  

a certifikát technického diagnostika vydaný certifikovaným orgánem, tj. Asociací technických 

diagnostiků. 

 

Postup měření 

Točivé stroje, na který se provádí monitorování vibrací, jsou zařazeny do databáze 

monitorovacích zařízení (DMZ). Pro každé zařízení z této databáze je dále vypracována 

Diagnostická karta zařízení (DKZ) obsahující schéma zařízení včetně jeho měřicích míst, 

podrobný popis měření, frekvenční pásma měření, vyhodnocovací kritéria a instrukce pro 

záznam naměřených dat.  

Každý ložiskový stojan je z důvodu opakovatelnosti měření opatřen měřicími místy – 

zabroušená nerezivějící magnetická ocel (obr. 31). Na žebrech nelze vytvořit měřicí místa, při 

měření se proto používá snímač s magnetem (obr. 31). V místě určeném pro připojení snímače 

jsou žebra vybroušena. Měření se provádí ve třech směrech – horizontálním (H), vertikálním 

(V) a axiálním (A). 

Interval měření pro VT, ST a NT díl turbíny má periodu 1 rok, generátor (on-line měření 

vibrací ložisek) má periodu 1 měsíc. Pro klasifikaci stavu zařízení se využívají limitní hodnoty 

udávané interním předpisem, které vycházejí z normy ČSN ISO 10816-2 Vibrace – Hodnocení 

vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 2: Parní turbíny a generátory 

nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1500 1/min,  

1800 1/min, 3000 1/min a 3600 1/min. 

        

Obr. 31 Měřicí místa – ložiskový stojan, žebra 

U rotačních strojů uvedených v databázi monitorovaných zařízení se provádí monitorování 

vibrací pochůzkovou kontrolou. Tato se dále dělí na periodické kontroly, měření před/ po 

plánované opravě, měření na vyžádání a přejímací měření nových strojů. 

Pochůzkové měření se vykonává na základě plánu měření nebo příkazu k práci. Metodika 

(postup) měření je následovný: 

▪ Diagnostik provede dle diagnostické karty zařízení konfiguraci měření pro dané 

stroje, v softwaru pro měření vibrací nastaví obchůzku.  

▪ Před vstupem do provozu diagnostik zkontroluje měřicí přístroje, platnost jejich 

kalibrace. 
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▪ Následně kontaktuje pracovníky směnové obsluhy o svém vstupu do provozu, 

požaduje od nich informace o všech nestandardních projevech chování 

analyzovaného zařízení. 

▪ Před samotným měřením diagnostik zkontroluje funkci přístroje a použitého 

snímače, aby odhalil možné chyby v nastavení citlivosti přístroje, případně další 

faktory, které by mohly ovlivnit korektnost provedeného měření.  

▪ Poté diagnostik provede komplexní prohlídku zařízení, tj. zkontroluje pevnost 

dělicích rovin, hmatem posoudí velikost chvění. Následně připojí vhodný snímač na 

měřicí bod. 

▪ Po měření v každém měřicím bodě diagnostik zkontroluje nahraný záznam  

a posoudí jeho korektnost. Měření případně opakuje.  

▪ Na nerotujících částech stroje se vibrace měří pomocí snímačů absolutních vibrací 

ložisek, příp. ložiskových stojanů (efektivní rychlost vibrací 𝑣𝑒𝑓), na rotujících 

částech stroje se vibrace měří snímači relativních vibrací rotorů (výchylka 𝑠). 

▪ Po ukončení měření diagnostik data exportuje do databázového systému, provede 

vyhodnocení měření a zpracuje protokol o měření. 

 

Měřené stroje jsou navíc osazeny trvalými snímači pro snímání signálu, který je následně 

veden do vyhodnocovacího zařízení. Výstupním údajem je celková širokopásmová hodnota 

vibrací případně signalizace, že došlo k překročení nastavených mezí. Tyto údaje se potom 

zobrazí buď na monitoru pracovníka obsluhy, nebo na zapisovacím zařízení.  Toto provozní 

kontinuální monitorování vibrací se využívá u zařízení, které při svém výpadku představují 

vysoké ztráty produkce, vyžadují vysoké náklady na opravu, mají výrazný vliv na bezpečnost 

provozu a obsluhujících pracovníků nebo u nich často dochází ke změnám hladin vibrací.   

 

Výstupem z monitorování vibrací je buď zpráva z monitorování vibrací nebo inspekční 

zpráva z monitorování vibrací. Zprávu z monitorování vibrací diagnostik zpracovává při 

periodických kontrolách a provozním kontinuálním monitorování vibrací. Tato zpráva musí 

obsahovat název monitorovaného zařízení, datum kontroly, nejvyšší naměřenou hodnotu 

vibrací včetně definování místa měření (dle měřicích bodů), klasifikaci stavu zařízení dle interní 

směrnice, případně další skutečnosti ohledně stavu zařízení zjištěné při měření. Dále 

doporučení údržbářského zásahu, pokud je nějaký zásah potřeba, datum vypracování zprávy 

z monitorování vibrací a jména pracovníků, kteří měření a vyhodnocení vykonávali. Formuláře 

pro periodické kontroly jsou přednastavené v softwaru TechMon.  

Inspekční zprávu z monitorování vibrací diagnostik zpracovává při měření před/ po 

plánované opravě, při měření na vyžádání a přejímacím měření nových strojů. Zpráva obsahuje 

název monitorovaného zařízení včetně jeho bližších specifikací, datum kontroly, typ použitého 

měřicího přístroje a měřicí sondy, schéma měřicích míst (včetně směrů měření) na zařízení.  

Do zprávy se dále uvádí důvod daného měření, nález z měření, nejvyšší naměřená hodnota 

vibrací včetně definování místa měření dle schématu měřicích míst, klasifikace stavu zařízení 

dle interní směrnice a případné doporučení údržbářského zásahu. V závěru zprávy je 

zhodnocení stavu stroje slovním popisem, vypočtená nejistota měření mohutnosti vibrací pro 

posuzování shody, vyhodnocení dle softwaru TechMon, tabulky s naměřenými daty, jméno 

pracovníka, který měření a vyhodnocení vykonával a jeho podpis. 

5.3.2 Diagnostický systém – Elektrodiagnostika  

Objektem diagnostiky pro měření elektrických veličin je generátor. Níže jsou uvedeny 

používané diagnostické prostředky rozdělené pro jednotlivé měřené veličiny.  
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Izolační odpor: 

- měřič izolace, 250-500-1000-2500 a 5000 V/DC, v. č. 1000-375/080608/1032, typ 

MIT520/2, výrobce Megger Limited. 

Ztrátový činitel, kapacita vinutí: 

- normálový kondenzátor, 1000 pF, 25 kV, v. č. 115441, typ 3360/1000/25, výrobce 

Tettex Instruments, 

- regulační autotransformátor, 3x 0-250 V/38 A, v. č. 8721, typ DSS9380/D, výrobce 

Thalheimer Transformatorenwerke GmbH, 

- VN transformátor, 0,4/31, 25 kV, 10 kVA, v. č. 32531, typ 12JSS33/21, výrobce 

EXIMET TRAFO, s. r. o.,   

- rezonanční tlumivka, 28kV, 100 kVA, v. č. 2007/12, typ ZTCcLN50, výrobce EGE, 

- automatický vn můstek, v. č. 143476, typ 2818/5283, výrobce Tettex Instruments. 

Napěťová závislost izolačního odporu na stejnosměrném napětí: 

- VN zdroj napětí s měřením unikajícího proudu, 75 kV/DC, v. č. 1078, typ PTS-

75F5/FB, výrobce HIGH VOLTAGE. 

Částečné výboje statorového vinutí: 

- univerzální měřicí impedance, v. č. 131991, typ 9223 OP, výrobce Tettex 

Instruments, 

- měřič částečných výbojů, v. č. 133613, typ 9126 OX, výrobce Tettex Instruments, 

- normálový kondenzátor, 1000 pF, 25 kV, v. č. 115441, typ 3360/1000/25, výrobce 

Tettex Instruments, 

- regulační autotransformátor, 3x 0-250 V/38 A, v. č. 8721, typ DSS9380/D, výrobce 

Thalheimer Transformatorenwerke GmbH, 

- VN transformátor, 0,4/31, 25 kV, 10 kVA, v. č. 32531, typ 12JSS33/21, výrobce 

EXIMET TRAFO, s. r. o.,  

- rezonanční tlumivka, 28kV, 100 kVA, v. č. 2007/12, typ ZTCcLN50, výrobce EGE, 

- nízkonapěťový kalibrátor, v. č. 142645, typ 9218 W, výrobce Tettex Instruments. 

Obsluhou diagnostických prostředků je diagnostik pověřený akreditovanou zkušební 

laboratoří. 

 

Postup měření 

Měření elektrických veličin se opět provádí u těch strojů, které jsou zařazeny do databáze 

monitorovaných zařízení. Samotné měření vykonává pověřená osoba z akreditované zkušební 

laboratoře. Níže je uveden postup měření: 

▪ Diagnostik kontaktuje pracovníky směnové obsluhy o svém vstupu do provozu, 

požaduje od nich informace o všech nestandardních projevech chování 

analyzovaného zařízení. 

▪ Měření elektrických veličin probíhá v době, kdy je stroj odstaven, přičemž rotor 

zůstává ve stroji. Měří se izolační odpor 𝑅𝑖𝑧, ztrátový činitel 𝑡𝑔 𝛿, 𝑘apacita 

statorového vinutí 𝐶, napěťová závislost izolačního odporu na stejnosměrném napětí 

a částečné výboje statorového vinutí 𝑞. 

▪ Před měřením izolačního odporu statoru se nejprve rozpojí uzel vinutí. Na vstup 

měřené fáze se přiloží měřicí napětí 5 kV, přičemž tato fáze musí být ještě před 

samotným měřením zkratována. Ostatní neměřené fáze se na vstupu uzemní, druhý 

konec každé fáze zůstane nezapojen. Měření se následně na všech třech fázích 
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provádí samostatně. Izolační odpor se po připojení měřicího napětí odečítá v časech 

15, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540 a 600 sekund. Z naměřených 

hodnot se dále vypočítá jednominutový a desetiminutový polarizační index. 

▪ Při měření ztrátového činitele a kapacity statorového vinutí se opět měří každá fáze 

samostatně. Na vstup měřené fáze se přiloží zkušební napětí, zbylé fáze se na vstupu 

uzemní, přičemž druhý konec každé fáze zůstane nezapojen. Při zkoušce se následně 

měří napěťová závislost ztrátového činitele a kapacity, a to v intervalu  

(0,2 − 1,0)𝑈𝑛, kde 𝑈𝑛 = 15 𝑘𝑉. Napěťové stupně se volí 1,0𝑈𝑛.  

▪ Při měření napěťové závislosti izolačního odporu vinutí na stejnosměrném napětí se 

taktéž měří všechny tři fáze samostatně. Na měřenou fázi se připojí zkušební napětí, 

zbylé dvě fáze se na vstupu uzemní, přičemž druhý konec každé fáze zůstane 

nezapojen. Stejnosměrné napětí připojené na vinutí se krokově zvyšuje, zároveň se 

měří čas, za který protékající proud izolačním systémem dosáhne své ustálené 

hodnoty. Za maximální čas ustálení se zde uvažuje 600 sekund. Měření se opakuje 

pro napěťové stupně 4,5 𝑘𝑉. Následně se vypočte izolační odpor, a to jako poměr 

přiloženého napětí a protékajícího ustáleného proudu izolačním systémem. 

▪ Před měřením částečných výbojů se musí rozpojit uzel vinutí, přičemž měřená fáze 

se připojí na zdroj regulovatelného střídavého napětí 50 Hz, neměřené fáze se 

uzemní. Na měřené fázi se postupně zvyšuje zkušební napětí, dokud nedosáhne 

hodnoty jmenovitého napětí 𝑈𝑛 = 15 𝑘𝑉. Po dosažení hodnoty jmenovitého napětí 

se změří hodnota zdánlivého maximálního náboje. 

▪ Pro klasifikaci stavu zařízení se využívají limitní hodnoty udávané dle interní 

směrnice.  

▪ Po ukončení měření diagnostik data exportuje do databázového systému, provede 

vyhodnocení měření a zpracuje protokol o měření. 

 

Výstupem z měření je inspekční zpráva z monitorování elektrozařízení, kterou zpracovává 

diagnostik, přičemž zpráva obsahuje název monitorovaného zařízení včetně jeho bližších 

specifikací a datum kontroly. Do zprávy se dále pro každou měřenou veličinu uvádí tabulka 

s naměřenými daty, použité měřicí přístroje a vypočtená nejistota měření. V závěru zprávy je 

zhodnocení stavu stroje slovním popisem včetně klasifikace dle interní směrnice a případné 

doporučení vhodného údržbářského zásahu. Následuje jméno pracovníka, který měření  

a vyhodnocení vykonával a jeho podpis. 

 Provozní kontext 

Prvním nezbytným krokem analýzy RCM je vypracování specifikace provozního kontextu. 

Určí se tedy hranice a cíle analýzy, shromáždí se všechny dostupné dokumenty o daném 

zařízení.   

5.4.1 Hranice a cíle analýzy 

Hranice vybraného subsystému uhelné elektrárny jsou znázorněny na obr. 32, patří sem 

turbína (vysokotlaký, středotlaký a nízkotlaký díl), generátor a budič. Turbína, generátor  

a budič budou pro potřeby disertační práce označovány pojmem turbosoustrojí.  

Tato hranice byla zvolena především s ohledem na vysoké pořizovací náklady jednotlivých 

prvků turbosoustrojí a vysoké ztráty v důsledku výpadku turbosoustrojí. Dále z důvodu, že se 

jedná o rotační stroj, tudíž je na něj možné aplikovat různé metody technické diagnostiky.  
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Dle předchozí terminologie se jedná o třítělesovou kondenzační turbínu s regulovanými 

odběry páry, s přihříváním. 

 

Obr. 32 Hranice subsystému [67] 
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5.4.2 Analýza historických záznamů 

První historické záznamy o poruchách elektrárny se datují k 1. 1.1982. Lze z nich vyčíst 

základní informace, tedy, na kterém bloku elektrárny porucha nastala, začátek poruchy (den  

a čas), výpadek bloku v MWh, dále stručný projev poruchy, předpokládaná příčina poruchy, 

případně mechanismus poruchy. Takto byly záznamy vedeny ještě dalších 10 let. Z množství  

a časového rozložení dat lze usuzovat, že v této době se nezapisovaly všechny poruchy, které 

nastaly.  

Od roku 1993 se v záznamech objevuje snaha danou poruchu pojmenovat a přiřadit ji pod 

příslušné středisko. O několik let později se začal zaznamenávat nejen začátek poruchy, ale  

i konec poruchy. Přibližně od roku 2001 jsou záznamy o poruchách elektrárny vedeny relativně 

podrobně. U většiny poruch je nově uvedeno i číslo zařízení, na kterém daná porucha vznikla. 

Od roku 2005 je také již pro každý rok dohledatelný počet provozních hodin všech pěti 

výrobních bloků elektrárny. 

Následující analýza vychází z dat o poruchovosti výrobního bloku č. 1, kde se vyskytuje 

přibližně 1750 záznamů. S velkou pravděpodobností však nejsou dochovány všechny záznamy 

o vzniklých poruchách. Důvodem může být skutečnost, že se poruše zařízení předešlo ještě 

před jejím projevem, tudíž porucha nebyla zapsána do seznamu poruch, ale došlo rovnou  

k vytvoření pracovního příkazu na opravu.  

5.4.3 Provozní hodiny výrobního bloku č. 1 

Na základě dostupných historických dat poruch byly pro každý rok vypočteny celkové 

výpadky výrobního bloku č. 1. Výpadkem se rozumí ztráta v MWh, která vznikla při sníženém 

výkonu elektrárny. Dané poruchy včetně dob výpadků, které způsobily, byly následně 

roztřízeny, a to na poruchy vybraného subsystému a poruchy ostatní.  

V tab. 5 jsou uvedeny provozní hodiny a doby výpadků výrobního bloku č. 1 uhelné 

elektrárny v letech 2005-2017. V posledním řádku tabulky jsou uvedeny dané výpadky 

výrobního bloku v MWh. V případě, že cenu jedné kilowatthodiny (1 kWh) zaokrouhlíme 

přibližně na jednu korunu (1 Kč), tak finanční ztráta způsobená výpadky výrobního bloku č. 1 

téměř v každém roce dosahuje až stovek milionů korun.  

 

Tab. 5 Provozní hodiny a výpadky výrobního bloku č. 1  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Provozní hodiny [hod] 7645 7224 7778 7576 7295 7498 5464 

Doba výpadků [hod] 987,5 1392,3 952,1 830,4 877,1 931,4 936,4 

Výpadky [MWh] 80642 101681 68674 134790 126945 115314 81247 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Provozní hodiny [hod] 8000 6044 6118 5914 6953 5889 

Doba výpadků [hod] 764,6 1989,8 1113,8 2026,4 2063,8 1230,2 

Výpadky [MWh] 129695 305762 150685 374249 285095 201029 

 

Na grafu 1 lze vidět grafické znázornění provozních hodin a dob výpadků výrobního bloku 

č. 1 uhelné elektrárny. Z grafu je patrné, že doby výpadků bloku mají od roku 2013 vzrůstající 

charakter. Oproti předchozím letem dosahují doby výpadků dvojnásobné, v některých letech až 

trojnásobné hodnoty.   
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Na základě analýzy dat bylo zjištěno, že nejdéle trvající doby výpadků výrobního bloku  

č. 1 jsou způsobeny turbosoustrojím a kouřovým ventilátorem. Dále také čerpadlem 

turbonapáječky, přihřívákem a přehřívákem.  

 

 Grafické znázornění provozních hodin a dob výpadků výrobního bloku č. 1 

V tab. 6 jsou uvedeny doby výpadků výrobního bloku č. 1 elektrárny v letech 2005-2017. 

Tyto jsou následně rozděleny na doby výpadků způsobené definovaným subsystémem a doby 

ostatních výpadků. V posledním řádku tabulky jsou doby výpadků způsobené subsystémem 

vyjádřené v procentech.  

 

Tab. 6 Doba výpadků výrobního bloku č. 1  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doba výpadků celkem [hod] 987,5 1392,3 952,1 830,4 877,1 931,4 936,4 

Doba výpadků ostatních [hod] 978,8 1300,1 907,3 813,2 756,1 917,3 798,5 

Doba výpadků subsystému [hod] 8,7 92,2 44,8 17,2 120,9 14,1 138,0 

Doba výpadků subsystému [%] 0,9  6,6 4,7 2,1 13,8 1,5 14,7 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Výpadky celkem [hod] 764,6 1989,8 1113,8 2026,4 2063,8 1230,2 

Doba výpadků ostatních [hod] 583,6 1830,3 924,8 1312,6 1972,1 1065,0 

Doba výpadků subsystému [hod] 181,1 159,6 188,9 713,8 91,7 165,1 

Doba výpadků subsystému [%] 23,7 8,0 17,0 35,2 4,4 13,4 

 

Celkové doby výpadků výrobního bloku č. 1 a doby výpadků téhož bloku způsobené 

subsystémem jsou zobrazeny na grafu 2. Z grafu vyplývá, že doby výpadků způsobené 
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subsystémem oproti předchozím letem výrazně narostly v roce 2011. Od tohoto roku mají 

převážně konstantní charakter, výjimku tvoří roky 2015 a 2016.  

Z analýzy dat vyplynulo, že právě v roce 2015 došlo k výpadku subsystému z důvodu 

provozního opotřebení generátoru, které trvalo téměř jeden měsíc. Naopak následující rok 

k žádnému dlouhotrvajícímu výpadku na subsystému nedošlo.  

 

 Výpadky výrobního bloku č. 1 

5.4.4 Poruchy subsystému 

Při poruše jednotlivých prvků subsystému téměř nikdy nedochází k odstavení celého 

výrobního bloku. K neplánovanému odstavení bloku dochází převážně jen z důvodu poruchy 

na kotli, k jejíž opravě musí dojít hned a nelze ji vyřešit za provozu. 

Dojde-li k poruše turbíny, generátoru nebo budiče, přehřátá pára se z kotle vyvede do 

sousedního bloku, přičemž turbosoustrojí se točí dál. V případě poruchy regulačních armatur 

nebo parovodů, se sníží výkon turbíny, odstaví se příslušná větev a výrobní blok dál pokračuje 

v provozu. K opravě zpravidla dochází až při plánované odstávce celého bloku. Právě proto 

jsou v elektrárnách téměř všechny parovody zdvojeny a zároveň po částech propojeny.  

Přestože dle analýzy historických dat dochází nejčastěji k poruchám na kotli, přičemž 

některé poruchy kotle přímo či nepřímo ovlivňují turbosoustrojí, dizertační práce bude omezena 

pouze na poruchy rotačních částí, konkrétně na poruchy turbosoustrojí.   

 Analýza poruch funkce 

V rámci analýzy RCM byla vypracována analýza FMEA. Při analýze FMEA a následném 

hodnocení kritičnosti poruch se vycházelo z historických dat o poruchovosti výrobního bloku 

č. 1 a z pracovních příkazů jednotlivých zařízení vybraného subsystému.   
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Matice kritičnosti 

Pro analýzu RCM byla navržena níže uvedená matice kritičnosti (tab. 7), kdy kritériem pro 

hodnocení je kombinace četnosti výskytu a následku poruchy.  

Při následném hodnocení jednotlivých způsobů poruch uvedených v analýze FMEA byla 

četnost výskytu poruchy stanovena na základě historických dat o poruchách vybraného 

subsystému. Následek poruchy byl volen s ohledem na dobu výpadku turbosoustrojí, a to dle 

počtu dní, případně MWh: extrémně vysoký – výpadek trvající déle než 20 dní, nad 110 000 

MWh; vysoký – výpadek trvající více než 10 dní a méně než 20 dní, do 110 000 MWh; střední 

– výpadek trvající více než 1 den a méně než 10 dní, do 55 000 MWh; nízký – výpadek trvající 

méně než 1 den, do 5500 MWh. 

 

Tab. 7 Matice kritičnosti 

Četnost výskytu 
Kategorie 

(K) 

Následek (N) 

Extrémně 

vysoký 
Vysoký Střední Nízký 

1 2 3 4 

Porucha se opakuje A 1 1 2 3 

Porucha se občas vyskytne B 1 2 3 4 

Porucha se vyskytne ojediněle C 2 2 3 4 

Porucha je nepravděpodobná D 2 2 3 4 

 Volba úkolů údržby na základě FMEA 

Na základě analýzy FMEA a navržené matice kritičnosti došlo k identifikaci nejkritičtějších 

způsobů poruch vybraného subsystému. Tyto jsou uvedeny v tab. 8. Všechny kritické způsoby 

poruch jsou zapříčiněny vysokou hodnotou vibrací nebo vysokou teplotou ložisek jednotlivých 

částí turbosoustrojí, tj. turbíny a generátoru.  

 Celá analýza FMEA je uvedena v Příloze D.  

 

Tab. 8 Část analýzy FMEA – kritické způsoby poruch 

Prvek Porucha funkce 
Způsob poruchy N

N 

N

K 
Příčina poruchy Mechanismus poruchy 

Turbína 

 

Nepřeměňuje 

energii 

Vysoká hodnota vibrací 

nebo teploty ložisek 

generátoru 

Únava materiálu 

(přirozené provozní 

opotřebení) 

1 C 

Nepřeměňuje 

energii 

Výpadek turbosoustrojí Únava materiálu 

(přirozené provozní 

opotřebení) 

1 C 

Generátor Nepřeměňuje 

energii 

Vysoká hodnota vibrací 

ložisek generátoru, 

zadření ložiska 

Přirozené provozní 

opotřebení (vibrační) 1 C 

Chyba projekce, 

konstrukce 2 C 
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5.6.1 Návrh systému údržby dle normy ČSN EN 60300-3-11 

Volba nejvhodnějšího systému údržby dle normy ČSN EN 60300-3-11 se pro každý 

identifikovaný způsob poruchy řídí dle diagramu rozhodování znázorněného na obr. 9.  

Konkrétní použití rozhodovacího diagramu lze vidět na obr. 33. Definovanou poruchou 

funkce generátoru je taková porucha, kdy generátor nepřeměňuje energii. Tento stav může být 

způsoben jedním z definovaných způsobů této poruchy, tedy například vysokou hodnotou 

vibrací ložisek generátoru zapříčiněnou přirozeným provozním opotřebením. Vyskytne-li se 

tedy tento způsob poruchy, porucha funkce generátoru bude zjevná pro provozní obsluhu  

a způsobí ekonomickou, případně provozní ztrátu. Mezi volitelné možnosti analýzy (systémy 

údržby) potom patří monitorování stavu, plánovaná výměna, plánovaná obnova, žádná 

preventivní údržba nebo alternativní zásahy. Pro výše popsaný způsob poruchy u generátoru 

bylo zvoleno monitorování stavu.  

Jestliže se vyskytne způsob poruchy vysoká hodnota vibrací ložisek generátoru 
zapříčiněná přirozeným provozním opotřebením, bude tato porucha funkce 

zjevnou pro provozní obsluhu za běžných okolností?

Způsobí porucha funkce ztrátu 
nebo druhotnou škodu, která by 

mohla mít nepříznivý vliv na 
provozní bezpečnost, nebo by 

mohla vést k vážnému dopadu na 
životní prostředí?

Způsobí skrytá porucha funkce 
v kombinaci s druhou poruchou 
ztrátu nebo druhotnou škodu, 
která by mohla mít nepříznivý 
vliv na provozní bezpečnost, 

nebo by mohla vést k vážnému 
dopadu na životní prostředí?

Volitelné možnosti 

analýzy:

Monitorování stavu

Plánovaná výměna

Plánovaná obnova

Alternativní zásahy

Volitelné možnosti 

analýzy:

Monitorování stavu
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Obr. 33 Diagram rozhodování dle normy ČSN EN 60300-3-11 pro způsob poruchy – vysoká 

hodnota vibrací ložisek generátoru zapříčiněná přirozeným provozním opotřebením 
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Z diagramu rozhodování je patrné, že volba nejvhodnějšího systému údržby téměř zcela 

závisí na subjektivním hodnocení zpracovatele analýzy. Ať už se totiž jedná o zjevný či skrytý 

způsoby poruchy, výsledných volitelných možností analýzy je několik a jsou ve všech čtyřech 

případech téměř totožné. První rozdíl tvoří způsoby poruch, které by mohly mít nepříznivý vliv 

na provozní bezpečnost nebo životní prostředí. U těchto způsobů poruch není dle diagramu 

povoleno zvolit možnost žádná preventivní údržba. Druhým rozdílem je další volitelná možnost 

analýzy u skrytých způsobů poruch, a to hledání poruch. 

Vzhledem k tomu, že posledních 50 let dochází k neustálému rozvoji údržby, vyvíjí se nové 

metody zaměřené na zvyšování efektivnosti údržby, rozšiřuje se využití technické diagnostiky 

v údržbě apod., metoda RCM popsaná v normě ČSN EN 60300-3-11 s vydáním roku 2009 se 

tomuto vývoji nikterak nepřizpůsobila. V normě jsou uvedeny nepoužívané pojmy jako 

například hledání poruch, žádná preventivní údržba, plánovaná výměna.  

Místo současných volitelných možností analýz by měl výstup z rozhodovacího stromu 

obsahovat: 

▪ systém preventivní údržby s předem stanovenými intervaly, 

▪ systém preventivní údržby dle stavu zařízení – diagnostické, prediktivní, 

proaktivní, 

▪ systém údržby po poruše – odložené, okamžité, 

▪ zkoušky funkčnosti, 

▪ autonomní údržbu a 

▪ alternativní zásahy.  

Navržený rozhodovací digram dle normy lze tudíž hodnotit jako nedostatečný. 

5.6.2 Návrh systému údržby dle programu AMST 

Volba systému údržby dle programu AMST od společnosti SKF se řídí dle rozhodovacího 

stromu uvedeného na obr. 12. 

Konkrétní využití rozhodovacího stromu lze vidět na obr. 34. Stejně jako v předchozím 

případě se jedná o takovou poruchu funkce generátoru, kdy generátor nepřeměňuje energii. 

Jedním z definovaných způsobů poruchy je tedy opět vysoká hodnota vibrací ložisek 

generátoru zapříčiněná přirozeným provozním opotřebením.  

Vyskytne-li se tento způsob poruchy, nebude tento způsob poruchy skrytý pro provozní 

obsluhu. Z hodnocení dle navržené matice kritičnosti vyplývá, že se bude jednat o kritickou 

poruchu, jejíž výskyt je závislý na stáří součásti. V tomto případě na stáří ložiska. Zároveň 

existuje indikátor, pomocí jehož je možné detekovat potenciální výskyt daného způsobu 

poruchy. A jelikož tento způsob poruchy nemá předem známý ani konstantní interval selhání, 

na základě rozhodovacího stromu je zvolen systém údržby CBM, tedy systém preventivní 

údržby dle skutečného technického stavu stroje. 

Při porovnání rozhodovacího diagramu dle programu AMST a diagramu rozhodování dle 

normy ČSN EN 60300-3-11 je zřejmé, že rozhodovací diagram dle programu AMST je 

podrobnější, tj. návrh nejvhodnějšího systému údržby závisí na větším množství otázek, 

přičemž na konci stromu je ve všech kromě jednoho případu navržen jen jeden systém údržby.  

Stejně jako v předchozím případě, ani program AMST neuvažuje využití dnes již značně 

rozšířené autonomní údržby.  
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Obr. 34 Rozhodovací strom dle programu AMST pro způsob poruchy – vysoká hodnota 

vibrací ložisek generátoru zapříčiněná přirozeným provozním opotřebením 

5.6.3 Návrh systému údržby pro kritické způsoby poruch 

Pro všechny kritické způsoby poruch uvedené v tab. 8 byl zvolen systém preventivní údržby 

podle technického stavu zařízení, konkrétně údržba prediktivní. Jelikož se v elektrárně od roku 

1975 na generátoru měří elektrické veličiny a od roku 2008 navíc dochází k měření vibrací 

turbosoustrojí, pro podporu prediktivní údržby budou využity příslušné metody technické 

diagnostiky, a to vibrodiagnostika a elektrodiagnostika. Tyto budou v následujících kapitolách 

podrobněji rozebrány.  

 Porucha sběrného ústrojí generátoru a budiče  

Před rozborem vybraných metod technické diagnostiky je určitě na místě poukázat na 

poruchy sběrného ústrojí generátoru a budiče. 

K poruše sběrného ústrojí budiče došlo jen jednou, a to v roce 2014. Oprava si vyžádala 

výpadek v počtu cca 10 000 MWh, nejedná se tedy dle hodnocení kritičnosti o kritickou 

poruchu. Z analýzy pracovních příkazů se však zjistilo, že k opravě sběrných kroužků budiče 

dochází minimálně dvakrát ročně při plánované údržbě.  

Dle příspěvku [68] nejčastěji dochází k opotřebení sběrného ústrojí generátorů a budičů 

(kroužků generátorů, uhlíkových kartáčů) z následujících důvodů:  

▪ Nesprávný tlak na kartáč. Kartáč s kolektorem se navzájem dotýkají v několika 

bodech, tzv. kontaktních bodech. Tyto body nesou celé proudové zatížení. Nejsou 

vázány na určité místo, pohybují se po ploše, vznikají a zanikají. Pokud je tlak na 

kartáč příliš malý, dochází k uvolnění kontaktu, je-li tlak příliš velký, dochází 

k mechanickému opotřebování kartáče (vznikají rýhy). Obecně kartáč lépe snáší 

lehké přetížení než chod pod hodnotou jmenovitého zatěžovacího proudu. 
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▪ Nerovnoměrné rozdělení proudu mezi jednotlivými kartáči. 

▪ Příliš vysoká nebo nízká provozní teplota styku kartáče s kroužkem a kolektoru. 

Optimální provozní teplota je okolo 80°C. V případě malého proudového zatížení a 

nízké obvodové rychlosti dochází k většímu úbytku kartáče z důvodu nízké teploty 

(pod 60°C), taktéž se dostatečně neuplatňují impregnační činidla v kartáči. 

Nevhodná je i vyšší obvodová rychlost než doporučuje výrobce. 

▪ Neklidný chod kartáčů, jejich chvění a chrastění způsobený mechanickými rázy, 

nevývažky nebo vibracemi. Způsobuje tvoření drobných šupinek mědi na 

oběhových hranách lamel (posuv mědi). 

▪ Nevhodná kvalita kartáčů a uhlíků, nekvalitní povrch kroužků (rýhy, ovalita, 

nesouosost). 

▪ Nevhodný počet uhlíků.  

▪ Průnik oleje na sběrné ústrojí a kolektor, olej znemožňuje přechod proudu mezi 

kartáčem a kolektorem. 

▪ Velká vzdálenost kartáčového držáku od kroužku, může docházet ke kmitání kartáče 

v držáku a tím k jeho rychlejšímu obrušování.   

Kontrolu házivosti kroužků lze provádět pomocí úchylkoměru při pomalém otáčení.  

Při tomto měření se může projevit i házení čepů ložisek nebo vady ložisek. Podstatná je i změna 

nebo stabilita házení po zvýšení otáček. Často stačí kroužky jen přebrousit. Při nerovnoměrném 

oteplování kartáčů se doporučuje měření teplot jednotlivých uhlíků pomocí bodového 

teploměru a následně provést termovizní měření. Dále se doporučuje kontrolovat minimální 

průměr kroužků, aby nedošlo k jejich mechanické havárii.   

 Vibrodiagnostika 

Ve vybrané uhelné elektrárně se vibrodiagnostika turbosoustrojí provádí čtyřikrát do roka, 

tj. jednou za tři měsíce. Jednou ročně se navíc přistupuje k tzv. speciální vibrodiagnostice, která 

slouží pro sledování životnosti. Dle dostupných dat od roku 2008 je však zřejmé, že 

k vibrodiagnostice ve skutečnosti dochází minimálně šestkrát do roka, tj. po dvou měsících.  

Při vibrodiagnostice je u turbosoustrojí sledovaným parametrem maximální hodnota 

efektivní rychlost vibrací 𝑣𝑒𝑓. Limitní hodnoty tohoto parametru jsou uvedeny v interní 

směrnici dané elektrárny, přičemž se vychází z normy ČSN ISO 10816-2 Vibrace – Hodnocení 

vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 2: Parní turbíny a generátory 

nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1500 1/min,  

1800 1/min, 3000 1/min a 3600 1/min. Hranice pásem (hodnot) jsou uvedeny v tab. 9. 

Hodnocení celkového stavu stroje se následně provádí subjektivně. 

 

Tab. 9 Limitní hodnoty pro efektivní rychlost vibrací dle normy ČSN ISO 10816-2 

Hranice 

pásem 

VT díl 

𝒗𝒆𝒇[𝒎𝒎/𝒔] 

ST díl 

𝒗𝒆𝒇[𝒎𝒎/𝒔] 

NT díl 

𝒗𝒆𝒇[𝒎𝒎/𝒔] 

Generátor 

𝒗𝒆𝒇[𝒎𝒎/𝒔] 

A/B 3,8 3,8 3,8 3,8 

B/C 7,5 7,5 7,5 7,5 

C/D 11,8 11,8 11,8 11,8 

 



73 

 

V pásmu A se pohybují vibrace nových strojů, do pásma B spadají vibrace strojů, jež se 

považují za provozuschopné po neomezeně dlouhou dobu. Stroje, jejichž vibrace jsou v pásmu 

C, bývají neuspokojivé pro dlouhodobý trvalý provoz. Stroje vykazující tyto hodnoty vibrací 

zůstávají většinou v provozu jen do té doby, než se naskytne vhodná příležitost pro jejich 

opravu. Hodnoty vibrací v pásmu D se již považují za tolik nebezpečné, že hrozí poškození 

stroje. [69] 

Umístění snímačů vibrací (S01-S10) mezi jednotlivými díly turbosoustrojí zobrazuje  

obr. 35: 

▪ VT díl turbíny – S01, S02, 

▪ ST díl turbíny – S03, S04, 

▪ NT díl turbíny – S05, S06, 

▪ generátor – S07, S08, 

▪ budič – S09, S10. 

 

Obr. 35 Umístění snímačů vibrací na turbosoustrojí [67] 

Měření vibrací probíhá v následujících směrech (obr. 36): 

▪ X, Y – rotorové vibrace vzájemně posunuté o úhel 90°, 

▪ H (horizontální), V (vertikální), A (axiální) – absolutní vibrace stojanů. 

 

Obr. 36 Směry měření vibrací [67] 

Na grafu 3 je pro generátor vynesen trend závislosti efektivní hodnoty vibrací na čase, a to 

od roku 2008 do roku 2018. Z grafu je patrné, že během sledovaného období ani jednou nedošlo 

k překročení horní meze pro maximální hodnotu vibrací. Do roku 2011 pouze několik hodnot 

spadalo do pásma C.  
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 Trend závislosti efektivní hodnoty vibrací na čase u generátoru 

 

 Trend závislosti efektivní hodnoty vibrací na čase u NT dílu turbíny 
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V květnu 2015 nastala dosud neobjasněná porucha generátoru. Na základě analýzy dat 

(historie poruch, pracovní příkazy) nebylo zjištěno, že by příčinou této poruchy generátoru byla 

zvýšená efektivní rychlost vibrací, jelikož tato se pohybovala v pásmu B.  

V prosinci 2015 došlo na základě měření vibrací k servisní opravě zaměřené právě na 

odstranění zvýšených vibrací. Z grafu ovšem vidíme, že při následujícím měření (březen 2016) 

je hodnota vibrací ještě větší než před opravou. 

K výpadku turbogenerátoru na maximální rotorové chvění generátoru došlo v prosinci 

2017, přičemž z grafu můžeme vidět, že naměřené hodnoty blížící se poruše nenasvědčovaly. 

Na základě analýzy dat bylo dále zjištěno, že po opravě uhlíkových kartáčů nebo po stružení 

sběrných kroužků rotoru generátoru téměř vždy došlo k poklesu efektivní rychlosti vibrací. 

 

Na grafu 4 lze opět sledovat trend závislosti efektivní hodnoty vibrací na čase, tentokrát pro 

nízkotlaký díl turbíny. Z grafu je zřejmé, že během sledovaného období žádná z hodnot 

efektivní rychlosti vibrací nepřekročila pásmo B. Grafy trendů závislosti pro budič, středotlaký 

a vysokotlaký díl turbíny jsou uvedeny v Příloze A.  

 Elektrodiagnostika 

Elektrodiagnostika se u generátoru provádí jednou za 2 roky, přičemž na statoru generátoru 

dochází k: 

▪ měření izolačního odporu statorového vinutí, 

▪ měření ztrátového činitele statorového vinutí, 

▪ měření kapacity statorového vinutí, 

▪ měření napěťové závislosti izolačního odporu na stejnosměrném napětí, 

▪ měření částečných výbojů statorového vinutí galvanickou metodou. 

Bližší specifikace generátoru je uvedena v tab. 10. 

 

Tab. 10 Technická data ke generátoru 

Generátor synchronní 

Výrobce Škoda Plzeň Jmenovité napětí 15 kV 

Výrobní typ H6688/2-VH Jmenovitý proud 9050 

Rok výroby 1969 Otáčky 3000 

Výkon 235 MVA Uvedení do provozu 1970 

Frekvence 50 Hz Třída izolace F 

 

V následujících podkapitolách jsou vyhodnoceny výsledky z posledního měření 

elektrodiagnostiky z dubna roku 2017.  U některých veličin je zároveň provedeno porovnání 

hodnot s předchozími lety.  

Pro každý měřený parametr je následně vytvořen trendový graf. Jelikož na základě 

statistické analýzy je mezi fázemi U, V a W statisticky významný rozdíl (Příloha B), musíme 

se zabývat všemi třemi fázemi.  
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5.9.1 Měření izolačního odporu 

Měření izolačního odporu statorového vinutí se provádí na každé fázi samostatně, a to při 

konstantním stejnosměrném napětí (U = 5 kV) po dobu 600 s po přiložení měřicího napětí. 

Výsledkem měření je závislost izolačního odporu na čase. Z naměřených hodnot izolačního 

odporu se následně vypočítají jednominutové a desetiminutové činitelé polarizace, přičemž pro 

hodnocení stavu izolace je průkaznější velikost desetiminutového činitele polarizace.  

Limitní hodnoty pro izolační odpory a polarizační indexy jsou uvedeny v tab. 11 a tab. 12. 

 

Tab. 11 Limitní hodnoty pro velikost izolačních odporů 

Klasifikace Izolační odpor R60 [M] Izolační odpor R600 [M] 

A/ B R60 ≥ 200 R600 ≥ 400 

C/ D 3 < R60 < 200 6 < R600 < 400 

E R60 < 3 R600 < 6 

 

Tab. 12 Limitní hodnoty pro velikost polarizačních indexů 

Klasifikace Polarizační index pi60 [M] Polarizační index pi600 [M] 

A/ B pi60 ≥ 1,5 pi600 > 1 

C/ D 1 ≤ pi60 < 1,5 - 

E pi60 < 1 pi600 ≤ 1 

 

Izolační odpor 

Na grafu 5 je vynesena závislost izolačního odporu na čase v roce 2011.  
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Z grafu je patrné, že všechny tři fáze mají téměř shodný průběh, z hlediska limitních hodnot 

pro velikost izolačního odporu tedy spadají do klasifikace A. 

 

 Izolační odpor statorového vinutí generátoru v roce 2015 
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O dva roky později, tedy v roce 2015 (graf 6), lze pozorovat, že se u jednotlivých fází 

výrazně liší hodnoty izolačních odporů. Nízké hodnoty izolačních odporů u fáze U a W mohou 

být způsobeny navlhlou izolací. Z hlediska limitních hodnot ovšem opět všechny tři fáze spadají 

do klasifikace A. 

V roce 2017 (graf 7) lze oproti roku 2015 pouze u fáze U sledovat jiný průběh než u dalších 

dvou fází, lze proto předpokládat, že u fáze W došlo po předešlém měření k vysušení izolace. 

Fáze U má pravděpodobně stále navlhlou izolaci. Dle limitních hodnot pro velikost izolačního 

odporu patří všechny tři fáze do klasifikace A. 

 

Polarizační index 

Z naměřených hodnot izolačního odporu se následně vypočítaly hodnoty jednominutového 

a desetiminutového činitele polarizace. Z tab. 13 je patrné, že v roce 2017 z hlediska limitních 

hodnot spadají všechny činitelé polarizace do klasifikace A, případně B. Z tytéž tabulky si lze 

dále všimnout, že u fáze U je podstatně nižší hodnota polarizačního indexu než u ostatních dvou 

fází. Tato skutečnost opět naznačuje, že u fáze pravděpodobně dochází k postupnému navlhání 

izolace. 

 

Tab. 13 Hodnoty polarizačních indexů jednotlivých fází v roce 2017 

Datum 

měření 

pi1 [60] pi10 [600] 

fáze U fáze V fáze W fáze U fáze V fáze W 

2017 duben 1,6 3,6 3,3 1,5 5,7 5,2 

5.9.2 Měření ztrátového činitele statorového vinutí 

Měření ztrátového činitele statorového vinutí generátoru se provádí od roku 1975, a to při 

deseti zkušebních napětích (𝑈𝑧𝑘 = 3 𝑎ž 15 𝑘𝑉). Limitní hodnoty pro absolutní hodnotu 

ztrátového činitele a jeho přírůstek jsou uvedeny v tab. 14. Přírůstkem ztrátového činitele mezi 

dvěma po sobě jdoucími měřeními se rozumí přírůstek při totožném zkušebním napětí mezi 

aktuálním měřením a měřením předcházejícím, tedy měřením v roce 2017 a v roce 2015. 

 

Tab. 14 Limitní hodnoty ztrátového činitele 

Klasifikace Ztrátový činitel tgδ [-] 

absolutní hodnota tgδ 

Ztrátový činitel tgδ [-] 

přírůstek tgδ 

A tgδ < 0,02 
Maximální přírůstek tg mezi dvěma 

po sobě jdoucími měřeními do 15% 

B 0,02 < tgδ < 0,05 
Maximální přírůstek tg mezi dvěma 

po sobě jdoucími měřeními od 15 do 

20% 

C 0,05 < tgδ < 0,06 
Maximální přírůstek tg mezi dvěma 

po sobě jdoucími měřeními od 20 do 

25% 

D 0,06 < tgδ < 0,08 - 

E tgδ > 0,08 
Maximální přírůstek tg mezi dvěma 

po sobě jdoucími měřeními nad 25% 
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 Ztrátový činitel statorového vinutí generátoru v roce 2017 

Na grafu 8 jsou pro všechny tři fáze znázorněny závislosti ztrátového činitele na zvyšujícím 

se zkušebním napětí v roce 2017. 

Dle tab. 14 přesahují absolutní hodnotu ztrátového činitele pro klasifikaci A dvě fáze.  

Fáze U při zkušebním napětí 𝑈𝑧𝑘 = 15 𝑘𝑉 a fáze W při zkušebních napětích  
𝑈𝑧𝑘 = 13,5 𝑎 15 𝑘𝑉. Z hlediska absolutní hodnoty ztrátového činitele tedy fáze V spadá do 

klasifikace A, fáze U a W do klasifikace B, což pro stroj v provozu není nikterak neobvyklé. 

Na základě vyhodnocení maximálního přírůstku ztrátového činitele pro dvě po sobě jdoucí 

měření (tab. 14), spadají všechny tři fáze do klasifikace A, jelikož maximální přírůstek byl 

menší než 15%. 

Průběh závislosti ztrátového činitele na zvyšujícím se zkušebním napětí je též vynesen na 

grafu 9. Z grafu je patrné, že v roce 2015 každá fáze minimálně pro jednu hodnotu zkušebního 

napětí překročila absolutní hodnotu ztrátového činitele pro klasifikaci A. Spadají tedy do 

klasifikace B. Avšak z hlediska maximálních přírůstků ztrátového činitele spadají všechny tři 

fáze do kategorie A.  

Změny hodnot ztrátového činitele v roce 2017 ve srovnání s předchozím měřením z roku 

2015 tedy na stroji neukazují na zhoršení stavu izolační soustavy. 
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 Ztrátový činitel statorového vinutí generátoru v roce 2015 

5.9.3 Měření kapacity statorového vinutí 

K měření kapacity dochází stejně jako v případě ztrátového činitele od roku 1975. Do roku 

1983 ovšem měření probíhalo pouze při jednom zkušebním napětí 𝑈𝑧𝑘 = 16 𝑘𝑉. Od roku 1983 

se již kapacita měří při deseti zkušebních napětích (𝑈𝑧𝑘 = 3 𝑎ž 15 𝑘𝑉), totožných jako při 

měření ztrátového činitele. Limitní hodnoty pro kapacitu jsou uvedeny v tab. 15. Rozdílem 

dvou hodnot kapacit se rozumí rozdíl mezi měřením při stejném napětí v roce 2015 a 2017. 

 

Tab. 15 Limitní hodnoty kapacity 

Klasifikace Kapacita C [µF] 

A Pro rozdíly dvou hodnot kapacit do 8% 

B Pro rozdíly dvou hodnot kapacit od 8 do 10% 

C Pro rozdíly dvou hodnot kapacit od 10 do 11% 

D Pro rozdíly dvou hodnot kapacit od 11 do 12% 

E Pro rozdíly dvou hodnot kapacit nad 12% 

 

Graf 10 zobrazuje závislost kapacity na zvyšujícím se zkušebním napětí v roce 2017. 

Z grafu je patrné, že fáze mají odlišný průběh.  

Při vyhodnocení rozdílu dvou hodnot kapacit lze konstatovat, že všechny tři fáze spadají do 

klasifikace A, neboť rozdíl dvou hodnot kapacit byl menší než 8%.  
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 Kapacita statorového vinutí generátoru v roce 2017 

Při měření kapacity statorového vinutí by se měla dále vyhodnocovat závislost kapacity na 

kmitočtu. V praxi se kapacita obvykle měří pro 2 a 50 Hz. Čím víc se kapacita s rostoucím 

kmitočtem zmenšuje, tím více je izolace navlhlá. Izolace se považuje za suchou, je-li poměr 

kapacity měřené při 2 Hz a 50 Hz menší než 1,3. 

5.9.4 Měření napěťové závislosti izolačního odporu na stejnosměrném napětí 

K měření napěťové závislosti izolačního odporu také dochází od roku 1975. Měření probíhá 

na každé fázi samostatně, přičemž se měří protékající ustálený proud. Následně se vypočítá 

izolační odpor, a to jako poměr přiloženého napětí a protékajícího ustáleného proudu. Limitní 

hodnoty napěťové závislosti desetiminutového izolačního odporu jsou uvedeny v tab. 16.  

 

Tab. 16 Limitní hodnoty napěťové závislosti izolačního odporu 

Klasifikace Izolační odpor desetiminutový R600 [M] 

A/ B 𝑅600 > 0,2 

C/ D 𝑅600 ≤ 0,2 

 

Graf 11 zobrazuje napěťovou závislost izolačního odporu v roce 2017. Z grafu je patrné, že 

fáze mají odlišný průběh. Z hlediska velikosti desetiminutového izolačního odporu patří 

všechny tři fáze do klasifikace A.  
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 Napěťová závislost izolačního odporu 

5.9.5 Měření částečných výbojů statorového vinutí galvanickou metodou 

K měření částečných výbojů statorového vinutí generátoru s využitím galvanické metody 

dochází od roku 2002. Měření probíhá při napětí 𝑈 =  16 𝑘𝑉. Limitní hodnoty zdánlivého 

maximálního náboje q jsou uvedeny v tab. 17.   

 

Tab. 17 Limitní hodnoty maximálního zdánlivého náboje q 

Klasifikace Zdánlivý náboj q [pC] 

A q ≤ 5000 

B 5000 < q < 10 000 

C 10 000 < q < 25 000 

D q > 25 000 

E - 

 

Naměřené hodnoty maximálního zdánlivého náboje v roce 2017 lze vidět v tab. 18, přičemž 

z hodnot je zřejmé, že výbojová činnost je nízká, z hlediska limitních hodnot spadá fáze U do 

klasifikace A, fáze V a W do klasifikace B.   

 

Tab. 18 Hodnoty maximálního zdánlivého náboje q v roce 2017 

Datum 

měření 

q 

fáze U fáze V fáze W 

2017 duben 5000 6000 7000 
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5.9.6 Měření izolačního odporu statorového vinutí – trendy 

Trendové grafy (graf 12, graf 13) znázorňují pro jednotlivé fáze závislost izolačního odporu 

statorového vinutí na čase, a to v letech 1975 až 2017.   

 

 Izolační odpor statorového vinutí v čase 60s 
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

Iz
o

la
čn

í 
o

d
p

o
r 

 R
6
0

[M
Ω

]

Čas t [rok]

Izolační odpor statorového vinutí R60

Fáze U Fáze V Fáze W

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

Iz
o

la
čn

í 
o

d
p

o
r 

 R
6
0
0

[M
Ω

]

Čas t [rok]

Izolační odpor statorového vinutí R600

Fáze U Fáze V Fáze W



84 

 

Na grafu 12 je vynesen izolační odpor odečítaný v čase 60 s po přiložení měřicího napětí, 

na grafu 13 izolační odpor odečítaný v čase 600 s po přiložení měřicího napětí. Grafy pro 

ostatní izolační odpory jsou uvedeny v Příloze C.  

Z těchto grafů je zřejmé, že každá fáze má odlišný trend.  

 

Na grafu 14, grafu 15 a graf 16 16 je pro každou fázi vynesena závislost izolačního odporu 

na čase, a to od roku 1975 do roku 2017.  

Z grafu 14 (izolační odpor fáze U) lze v letech 1983, 1992, 2006, 2009 a 2011 vidět výrazné 

zvýšení izolačního odporu. V těchto letech tedy pravděpodobně došlo k vysušení vinutí fáze U, 

tj. z izolace se odstranila vlhkost, což mělo za následek navýšení odporu.  

Stejná situace se objevuje i na grafu 15 (izolační odpor fáze V) v letech 1983, 1989, 2006, 

2009, 2011, 2017 a na graf 16 (izolační odpor fáze W) v letech 1983, 1989, 1992, 2006, 2009, 

2011, 2017.  
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 Izolační odpor statorového vinutí – fáze V 

 

 Izolační odpor statorového vinutí – fáze W 

Trendové grafy závislosti polarizačního indexu na čase jsou zobrazeny na grafu 17  

a grafu 18. Velké výkyvy jsou znatelné především u jednominutového polarizačního indexu 

pi60. Z grafů je zároveň patrné, že se trendové grafy u jednotlivých fází výrazně liší. 
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Od roku 1999 do roku 2009 se hodnota činitele polarizace převážně pohybovala v rozmezí 

od 4 do 17, což dle [59] svědčí o velmi suché a čisté izolaci vinutí generátoru. Od roku 2009 

mají hodnoty činitelů polarizace skokový charakter.  

 

 Polarizační jednominutový index pi60 
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V roce 2015 klesl činitel polarizace pi10 u fáze U až na hodnotu 1,2, z čehož vyplývá, že v té 

době byla izolace vinutí dané fáze ve špatném stavu (klasifikace D). Tento stav mohl být 

způsoben následkem provlhnutí izolace nebo velkého izolačního proudu, který je příznakem 

zestárnutí nebo znečištění izolace.  

Na základě zjištěných výsledků tedy došlo v roce 2015 k opětovnému měření izolačního 

odporu, následně k opravě fází a dalšího tentokrát kontrolního měření izolačního odporu po 

provedené opravě (leden 2016).  

Z hodnot polarizačního indexu v roce 2017 je patrné, že fáze V a W jsou v pořádku, fáze U 

má pravděpodobně opět navlhlou izolaci. 

5.9.7 Měření ztrátového činitele statorového vinutí – trendy 

Na graf 19 19 je vynesen trend závislosti ztrátového činitele na čase pro zkušební napětí 

𝑈𝑧𝑘 = 3,2 𝑘𝑉. Trendové grafy pro ostatní zkušební napětí jsou uvedeny v Příloze C. Z grafu je 

patrné, že se trendové grafy ztrátového činitele jednotlivých fází výrazně liší.  

 

 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 3,2 𝑘𝑉 

5.9.8 Měření kapacity statorového vinutí – trendy 

Na grafu 20 je vynesen trend závislosti kapacity na čase pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 3,2 𝑘𝑉. 

Trendové grafy pro ostatní zkušební napětí jsou uvedeny v Příloze C. Z grafu lze vidět, že 

trendové grafy všech tří fází mají podobný průběh. 
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 Kapacita statorového vinutí generátoru pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 3,2 𝑘𝑉  

5.9.9 Měření napěťové závislosti izolačního odporu na stejnosměrném napětí – trendy 

Trend závislosti izolačního odporu na čase pro přiložené napětí 𝑈 = 15 𝑘𝑉 je znázorněn na 

grafu 21. Trendové grafy pro ostatní napětí jsou uvedeny v Příloze C. Z grafu je zřejmé, že se 

trendové grafy všech fází znatelně liší, podobných hodnot nabývaly pouze v roce 2010 a 2011.   

 

 Napěťová závislost izolačního odporu pro přiložené napětí 𝑈 = 15 𝑘𝑉 
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5.9.10 Měření částečných výbojů statorového vinutí galvanickou metodou – trendy 

Trend závislosti naměřených hodnot zdánlivého náboje pro jednotlivé fáze (U, V, W)  

v letech 2002 až 2017 lze vidět na grafu 22. Z tohoto grafu je zřejmé, že fáze U spadá z hlediska 

velikosti zdánlivého náboje do klasifikace B v roce 2002, fáze V v roce 2017 a fáze W v letech 

2006 a 2017. V ostatních letech fáze spadají do klasifikace A.  

Z grafu je dále patrné, že před měřením v roce 2011 byla pravděpodobně u všech tří fází 

provedena oprava, neboť se v tento rok velikost zdánlivého náboje na všech třech fázích 

shoduje a zároveň má nejnižší hodnotu od započetí měření v roce 2002. Od roku 2011 se 

velikost zdánlivého náboje na všech třech fázích zvyšuje. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že od roku 2011 dochází na všech třech fázích k postupné 

degradaci (zhoršování kvality dielektrika), v roce 2017 již fáze V a W překročili limitní 

hodnotu pro klasifikaci A, spadají tedy do klasifikace B.  
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6 APLIKACE NOVÉ METODIKY ZALOŽENÉ NA METODĚ RCM V 

UHELNÉ ELEKTRÁRNĚ  

Nová metodika založená na metodě RCM, která je navržena v kapitole 4, byla následně 

aplikována na zařízení ve výše popsané uhelné elektrárně. Schematické znázornění nové 

metodiky přizpůsobené aktuálnímu stavu uhelné elektrárny lze vidět na obr. 37.  

Tato metodika využívá stávající Databázi monitorovaných zařízení (DMZ) vytvořenou 

v softwaru TechMon. Jak již bylo uvedeno výše, do této databáze patří jednotlivé díly turbíny, 

generátor a budič, kde pro turbínu a generátor je vytvořena interní dokumentace s názvem 

Program řízení životnosti turbíny a Program řízení životnosti generátoru. V této dokumentaci 

jsou mimo jiné uvedeny plánované úkoly údržby včetně jejich periody, které vstupují do plánu 

údržby. 

Porucha

Databáze 

monitorovaných 

zařízení (DMZ)

Řízení životnosti turbíny 

ANALÝZA PORUCH 

FUNKCE

KNIHOVNA PORUCH

Kritičnost

RCM diagram

Návrh systému 

údržby

PLÁN ÚDRŽBY

Autonomní údržbaAnalýza kořenových 

příčin (RCA)

Neustálé 

zlepšování

Neustálé 

zlepšování

Řízení životnosti 

generátoru

Příkaz k práci

 

Obr. 37 Nově navržená metodika údržby pro uhelnou elektrárnu 

Součástí metodiky je navržená Knihovna poruch, do níž byly následně vloženy takové 

poruchy funkce, které se již na turbosoustrojí někdy v minulosti vyskytly. Pro identifikaci 

těchto poruch funkce bylo analyzováno přibližně 1750 záznamů o poruchách a 500 pracovních 

příkazů. Knihovna poruch tedy vychází z dochovalých záznamů historických poruch funkcí, 

které na turbosoustrojí vznikly za posledních cca 25 let. Náhled na vytvořenou Knihovnu 

poruch zobrazuje obr. 38 a obr. 39.  

Knihovna poruch byla již blíže popsána v kapitole 4, obsahuje tedy název prvku, popis 

funkce prvku, poruchu a způsob poruchy prvku, následek poruchy, současné preventivní 
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opatření, případně metodu detekce. Dále potom velikost výpadku zařízení v MWh, jeho 

následek a četnost výskytu poruchy.  

 

Obr. 38 Vytvořená Knihovna poruch pro uhelnou elektrárnu – část 1 

 

Obr. 39 Vytvořená Knihovna poruch pro uhelnou elektrárnu – část 2 
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Na základě následku a četnosti výskytu poruchy je následně pomocí implementovaného 

diagramu rozhodování (obr. 25) navržen vhodný systém údržby, viz obr. 40. 

 

Obr. 40 RCM rozhodovací diagram ve vytvořené Knihovně poruch 

Jak je z Obr. 40 40 zřejmé, pro všechny způsoby poruch z obr. 38 byl dle diagramu 

rozhodování navržen systém údržby po poruše, neboť se ve všech čtyřech případech jedná o 

poruchy zjevné, které zároveň nejsou kritické. V uhelné elektrárně jsou ovšem zavedeny 

kontroly funkce daného zařízení, které mají uvedené způsoby poruch včas odhalit. Diagramem 

rozhodování byl tedy navržen nižší stupeň údržby, než je v elektrárně v současné době 

využíván. Tento výsledek ovlivňují právě výše zmíněné kontroly funkce, neboť tyto 

pravděpodobně uváděnou dobu výpadku snižují. Vzhledem k charakteru analyzovaného 

zařízení ovšem nebylo možné ověřit, zda by byl diagramem navrhovaný systém údržby po 

poruše dostačující.  

Pokud by uvedené doby výpadku zařízení nebyly sníženy díky zavedené kontrole funkce, 

byl by systém údržby po poruše dostačující.   

Návrh systému údržby pomocí diagramu rozhodování lze tedy využít nejen při vzniku 

nového způsobu poruchy, ale i pro ověření nastaveného systému údržby pro historické způsoby 

poruch. Pokud se diagram rozhodování využívá pro historické způsoby poruch, můžou ve 

výsledku nastat tři možnosti. První možnost byla již popsána výše, tj. že diagram rozhodování 

navrhne nižší stupeň údržby, než se v současné době využívá. Potom lze uvažovat nad tím, zda 

by nebylo dostačující využívat tento nižší stupeň údržby. Druhou možností je, že diagram 

rozhodování navrhne vyšší stupeň údržby, než je využíván. V tomto případě je potom žádoucí 

spočítat náklady plynoucí ze zavedení tohoto vyššího stupně údržby vůči nákladům, které by 

připadaly na opakovaný výskyt tohoto způsobu poruchy. Ideálním případem je třetí možnost, 

tj, že diagram rozhodování navrhne totožný systém údržby, jež je u zařízení zaveden. V tomto 

případě se samozřejmě musí přihlédnout i k tomu, zda je tento systém údržby dostačující. 

Jak již bylo popsáno ve čtvrté kapitole, součástí navržené metodiky je dále analýza poruch 

funkce, analýza kořenových příčin a prvek neustálého zlepšování.  

Výstupem z metodiky je Plán údržby a jeho aktualizace.   
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 Systémy údržby uhelné elektrárny 

V následujících podkapitolách jsou podrobněji rozebrány systémy údržby navržené pro 

turbosoustrojí uhelné elektrárny, které vycházejí z RCM diagramu rozhodování.  

6.1.1 Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly 

U turbosoustrojí jsou úkony preventivní údržby předem stanoveny v programech řízení 

životnosti, konkrétně v interní dokumentaci s názvem Program řízení životnosti turbíny  

a Program řízení životnosti generátoru. Seznam stávajících úkonů preventivní údržby je již 

uveden v podkapitole 5.2.1 a 5.2.2. Do tohoto systému údržby dále spadají i plánované 

generální opravy turbosoustrojí. 

Zavedením nové metodiky založené na metodě RCM nedochází u systému preventivní 

údržby s předem stanovenými intervaly k žádným změnám, neboť uvedené intervaly vycházejí 

ze zkušeností kvalifikovaných pracovníků uhelné elektrárny. Projev zavedené metodiky není 

tedy žádný.  

6.1.2 Preventivní údržba podle stavu zařízení 

Mezi preventivní údržbu podle stavu zařízení patří údržba diagnostická, prediktivní  

a proaktivní. Součástí těchto typů údržby jsou vhodné metody technické diagnostiky.  

V prostředí uhelné elektrárny spolu preventivní údržba podle stavu zařízení a preventivní 

údržba s předem stanovenými intervaly úzce souvisí. Úkony preventivní údržby jsou dopředu 

naplánovány v programech řízení životnosti, jedná se tedy o preventivní údržbu s předem 

stanovenými intervaly. Na základě analýzy dat bylo ovšem zjištěno, že některé metody 

technické diagnostiky se u turbosoustrojí využívají častěji, než je předepsáno. Jedná se 

především o vibrodiagnostiku turbín, která by se dle interního předpisu měla provádět jednou 

za 3 měsíce, ale k měření se přistupuje jednou za 2 měsíce. V tomto případě se tedy už jedná o 

preventivní údržbu podle stavu zařízení, neboť zkracování intervalů měření pravděpodobně 

vychází z naměřených hodnot. U turbín navíc dochází i k on-line měření absolutních vibrací 

ložiskových stojanů a relativních vibrací rotorů. On-line měření se u turbín dále využívá pro 

měření vodivosti statorové vody a měření čistoty H2.  

Podobně je tomu u generátoru. Měření elektrických veličin u generátoru je prováděno 

s periodou uvedenou v programu řízení životnosti, tj. jednou za dva roky. K měření vibrací 

ovšem u generátoru dochází současně s měřením vibrací turbíny, tj. jednou za 2 měsíce.  

Na základě trendů naměřených hodnot z vibrodiagnostiky a elektrodiagnostiky a analýze 

historických způsobů poruch lze uvažovat o zkrácení těchto intervalů. Projev metody RCM je 

tedy znatelný.  

6.1.3 Kontrola funkce 

Kontrola funkce spočívá v kontrole správné funkce daného zařízení. Tento druh údržby se 

využívá především u regulačních armatur, tj. regulačních, rychlozávěrných a záchytných 

ventilů, regulačních a rychlozávěrných klapek ad. Tento nastavený systém údržby je optimální.  

6.1.4 Údržba po poruše 

K údržbě po poruše se přistupuje až v okamžiku vzniku poruchy. Dle závažnosti poruchy 

se využívá buď odložená, nebo okamžitá údržba po poruše. V případě využití odložené údržby 
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po poruše se v nejbližším možném termínu naplánuje odstávka zařízení a porucha se odstraní. 

Při okamžité údržbě po poruše ihned dochází k odstavení zařízení a jeho opravě či výměně.  

V elektrárně je snaha využívání tohoto systému údržby předejít. K údržbě po poruše se ve 

většině případů přistupuje u takových způsobů poruch, které byly zapříčiněny lidskou chybou, 

jako je například chybná montáž apod.  

6.1.5 Přezkoumání návrhu 

Přezkoumáním návrhu je myšlena jakákoliv změna či úprava zařízení. Využívá se 

především u takových zařízení, u kterých nelze nastavit efektivní systém údržby, případně u 

kterých všechny navržené úkony preventivní údržby opakovaně selhávají. V této dizertační 

práci byla tato možnost využita pouze v případě chybného návrhu ložiska generátoru.  

 Zhodnocení intervalů měření  

Jak již bylo uvedeno v páté kapitole, dle interního předpisu se vibrodiagnostika 

turbosoustrojí v uhelné elektrárně provádí jednou za tři měsíce. Ve skutečnosti ovšem dochází 

k měření vibrací každé dva měsíce. Jednou ročně navíc dochází k tzv. speciální 

vibrodiagnostice.  

Měření elektrických veličin je interním předpisem předepsáno jednou za dva roky. Tato 

perioda je dodržována. 

Na základě této práce lze ovšem připustit prodloužení intervalu mezi jednotlivými 

měřeními. V tab. 19 jsou uvedeny nové periody měření, tj. měření vibrací dvakrát ročně a 

měření elektrických veličin jednou za tři roky. Prodloužení intervalů je podloženo analýzou 

historických poruch funkcí, analýzou naměřených dat a vytvořenými grafy trendů pro vibrace 

a elektrické veličiny. 

 Přestože je cena uvedených diagnostik pouze zlomkem z celkové částky, která je ročně 

potřebná pro řízení údržby, prodloužením intervalů měření je elektrárna ročně schopna ušetřit 

88 334 Kč. 

 

Tab. 19 Ceny a periody měření 

Měření Vibrodiagnostika 
Cena za 

rok [Kč] 
Elektrodiagnostika 

Cena za 

rok [Kč] 

Předepsaná perioda 4x ročně 80 000 1x za 2 roky 12 500  

Skutečná perioda 6x ročně 120 000 1x za 2 roky 12 500 

Nová perioda 2x ročně 40 000 1x za 3 roky 8334 

Rozdíl za rok [Kč]  80 000  8334 

 Další doporučení pro turbosoustrojí uhelné elektrárny 

Pro turbosoustrojí uhelné elektrárny je doporučeno, aby docházelo k podrobnému zápisu 

všech poruch, které se na něm vyskytnou, do již vytvořené Knihovny poruch. Důležitý je i 

záznam o všech provedených úkonech, zejména z autonomní údržby, na turbosoustrojí. Na 

základě analýzy dat bylo totiž zjištěno, že nedochází k zápisu všech vzniklých poruch. Dále, je-

li porucha odstraněna ještě před tím, než způsobí výpadek, není zapsána jako porucha, ale dojde 

k jejímu odstranění formou vydání pracovního příkazu, tudíž zápis o poruše chybí. 



95 

 

Další doporučení plyne z absence příčin vzniklé poruchy, tj. u některých poruch 

turbosoustrojí není uvedena nebo není dostatečně popsána příčina dané poruchy. Bylo by proto 

žádoucí pro určení příčin poruch využívat analýzu RCA, jež je součástí navržené metodiky.  

Větší pozornost by taktéž měla být věnována sledování trendů naměřených hodnot 

z vibrodiagnostiky a elektrodiagnostiky, díky čemuž lze následně prodloužit, nebo naopak 

snížit intervaly měření.  
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7 PŘÍNOSY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

 

▪ Teoretický přínos dizertační práce 

V rámci vypracování dizertační práce bylo dosaženo: 

- Podrobný rozbor metody RCM včetně její základní filosofie dle platné 

normy ČSN EN 60300-3-11. 

- Popis několika dostupných modifikací metody RCM. 

- Souhrn nejčastěji využívaných metod technické diagnostiky v rámci metody 

RCM. 

- Popis prostředí programu Asset Management Support Tool, který slouží pro 

podporu analýzy RCM. 

 

▪ Praktický přínos dizertační práce 

V rámci vypracování dizertační práce bylo dosaženo: 

- Návrh nové metodiky údržby založené na metodě RCM. 

- Praktická realizace metody RCM dle platné normy s využitím vybraných 

metod technické diagnostiky. 

- Ověření nově navržené metodiky založené na metodě RCM v uhelné 

elektrárně. 

 

▪ Pedagogický přínos dizertační práce 

V rámci vypracování dizertační práce byly získány: 

-  Znalosti, které jsou nadále využitelné v předmětech zaměřených na 

spolehlivost, management údržby a technickou diagnostiku.  

- Znalosti, které mohou být základem pro vytvoření nového předmětu 

zaměřeného na management údržby. 

- Znalosti, které jsou využitelné při návrhu systému údržby u semestrálních 

nebo závěrečných prací. 

 

Za původní v dizertační práci považuji: 

▪ návrh nové metodiky údržby založené na metodě RCM, 

 

▪ návrh Knihovny poruch, 

 

▪ pro vybranou uhelnou elektrárnu sestavení Knihovny poruch v programu Microsoft 

Excel, která vychází z historických způsobů poruch, 

 

▪ implementace RCM diagramu rozhodování do Knihovny poruch s použitím maker 

a programu Visual Basic, 

 

▪ ověření navržené metodiky založené na metodě RCM ve vybrané uhelné elektrárně, 

 

▪ zhodnocení využívaných a navržených systémů údržby uhelné elektrárny, 

 

▪ zhodnocení intervalů měření. 
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ZÁVĚR 

Předložená dizertační práce se zabývá návrhem metodiky pro řešení spolehlivosti provozu 

a optimalizace údržby rotačních strojů. Základem této metodiky je metoda RCM, v překladu 

údržba zaměřená na bezporuchovost. Cílem metody RCM je volba vhodného systému údržby, 

pomocí něhož se dosáhne požadované pohotovosti, bezpečnosti a hospodárnosti provozu. 

V rámci teoretické části práce byla provedena rozsáhlá rešerže literatury zaměřená 

především na metodu RCM, její jednotlivé kroky a modifikace. Dvě kapitoly jsou zde věnovány 

příkladům aplikace metody RCM jednak ve světě, tak i v České a Slovenské republice.  

Na základě této rešerže byla navržena nová metodika údržby založená na metodě RCM. 

Metodika respektuje stávající proces RCM dle platné normy ČSN EN 60300-3-11 Management 

spolehlivosti, Část 3-11: Pokyn k použití – Údržba zaměřená na bezporuchovost, z roku 2010. 

Oproti doporučení normy ovšem nevychází z možných způsobů poruch, které u zařízení mohou 

nastat, ale ze způsobů poruch, které již na zařízení někdy v minulosti nastaly. Základem 

navržené metodiky je seznam zařízení, který se přenese do Knihovny poruch. Tato je vytvořena 

v programu Microsoft Excel s použitím maker a programu Visual Basic. Výstupem z Knihovny 

poruch je pro daný způsob poruchy návrh nejvhodnějšího systému údržby, a to pomocí 

diagramu rozhodování. Dalším krokem je volba úkonů autonomní údržby. Posledním krokem 

je aktualizace stávajícího Plánu údržby, a to na základě doporučeného systému údržby pro 

jednotlivé způsoby poruch a zvolených úkonů autonomní údržby.  

Praktická část práce je zaměřena na reálnou aplikaci metody RCM ve vybrané uhelné 

elektrárně. V rámci počáteční analýzy byl popsán princip uhelné elektrárny, její stávající 

princip údržby, využívané metody technické diagnostiky včetně intervalů měření ad.  

Na základě této analýzy bylo zjištěno, že nejdéle trvající výpadky výrobního bloku uhelné 

elektrárny jsou způsobeny turbosoustrojím, do něhož patří turbína (vysokotlaký, středotlaký  

a nízkotlaký díl), generátor a budič. S ohledem na vysoké pořizovací náklady jednotlivých 

prvků turbosoustrojí a vysoké ztráty v důsledku výpadku turbosoustrojí, byla metoda RCM 

aplikována právě na tento subsystém. Následně byla vypracována analýza FMEA, pomocí níž 

se identifikovaly nejkritičtější způsoby poruch turbosoustrojí. Volba vhodného systému údržby 

byla následně provedena podle normy, ale i pomocí softwaru AMST. Pro všechny kritické 

způsoby poruch byl zvolen systém preventivní údržby podle technického stavu zařízení, 

konkrétně údržba prediktivní. Pro podporu prediktivní údržby byly využity příslušné metody 

technické diagnostiky, a to vibrodiagnostika a elektrodiagnostika. Tyto jsou v páté kapitole 

práce podrobně rozebrány.  

 

 

  



98 

 

SEZNAM LITERATURY 

  

[1] LEGÁT, Václav. Preventivní údržba zvyšuje bezporuchovost a snižuje riziko kritické 

poruchy. In: Preventivní údržba zvyšuje bezporuchovost a snižuje riziko. Praha: Česká 

společnost pro jakost, 2013, s. 3-10. ISBN 978-80-02-02486-6. 

[2] MOUBRAY, John. Reliability-centered maintenance. 2nd ed. New York: Industrial 

Press, 1997. ISBN 08-311-3078-4. 

[3] KADRNOŽKA, Jaroslav. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha: SNTL - Nakladatelství 

technické literatury, 1984. 

[4] GUPTA, G. a MISHRA, R. A SWOT analysis of reliability centered maintenance 

framework [online]. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 2016 [cit. 2017-

02-21]. DOI 10.1108/JQME-01-2015-0002. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/301596467_A_SWOT_analysis_of_reliabilit

y_centered_maintenance_framework. 

[5] NOWLAN, F. Stanley et al. Reliability-Centered Maintenance [online]. Springfield: 

National Technical Information Service, 1978 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

http://www.barringer1.com/mil_files/AD-A066579.pdf. 

[6] Application of Reliability Centred Maintenance to Optimize Operation and 

Maintenance in Nuclear Power Plants [online]. Vienna: International Atomic Energy 

Agency, 2007 [cit. 2017-02-21]. ISBN 978-92-0-105008-3. Dostupné z: https://www-

pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1590_web.pdf. 

[7] DE SANCTIS, Ilaria, PACIAROTTI, Claudia a DI GIOVINE, Oreste. Integration 

between RCM and RAM: a case study [online]. 2016, 33(6), 852-880 [cit. 2018-10-31]. 

DOI: 10.1108/IJQRM-02-2015-0026. ISSN 0265-671X. Dostupné z: 

http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJQRM-02-2015-0026. 

[8] RCM GUIDE: Reliability-Centered Maintenance Guide. In: National Aeronautics and 

Space Administration [online]. 2008 [cit. 2018-06-27]. Dostupné z: 

https://fred.hq.nasa.gov/Assets/Docs/2015/NASA_RCMGuide.pdf. 

[9] RICHET, D., COTAINA, N., GABRIEL, M. a REILLY, K. Application of reliability 

centered maintenance in the foundry sector. Control Engineering Practice [online]. 

1995, 3(7), 1029-1034 [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1016/0967-0661(95)00088-C. ISSN 

09670661. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/096706619500088C. 

[10] PUJADAS, W. A CHEN, F. F. A reliability centered maintenance strategy for a discrete 

part manufacturing facility. Computers & Industrial Engineering [online]. 1996, 31(1-

2), 241-244 [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1016/0360-8352(96)00121-0. ISSN 03608352. 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0360835296001210. 

[11] ABDUL-NOUR, G., BEAUDOIN, H., OUELLET, P., ROCHETTE, R., LAMBERT, 

S. A reliability based maintenance policy; a case study. Computers & Industrial 

Engineering [online]. 1998, 35(3-4), 591-594 [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1016/S0360-

8352(98)00166-1. ISSN 03608352. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0360835298001661. 

[12] GOODFELLOW, J. W. Applying reliability centered maintenance (RCM) to overhead 

electric utility distribution systems. 2000 Power Engineering Society Summer Meeting 

[online]. 2000, 566-569 [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1109/PESS.2000.867647. ISBN 0-

7803-6420-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/867647. 

[13] REDER, W. a FLATEN, D. Reliability centered maintenance for distribution 

underground systems. 2000 Power Engineering Society Summer Meeting [online]. 

2000, 551-556 [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1109/PESS.2000.867644. ISBN 0-7803-

6420-1. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/867644/. 



99 

 

[14] AL-GHAMDI, A. S., DUFFUAA, S. O. a RAOUF, A. Reliability centered maintenance 

concepts and applications: a case study. International Journal of Industrial 

Engineering. 2000, 7(2), 123-132. ISSN 1072-4761. 

[15] FONSECA, D. a KNAPP, G. M. An expert system for reliability centered maintenance 

in the chemical industry. Expert Systems with Applications [online]. 2000, 19(1), 45-57 

[cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1016/S0957-4174(00)00019-1. ISSN 09574174. Dostupné 

z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0957417400000191. 

[16] PENROSE, H. W. RCM-based motor management. Proceedings Electrical Insulation 

Conference and Electrical Manufacturing Expo [online]. 2005, 187-190 [cit. 2018-10-

31]. DOI: 10.1109/EEIC.2005.1566287. ISBN 0-7803-9145-4. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/1566287. 

[17] CHENG, Zhonghua, JIA, Xisheng, GAO, Ping, WU, Su a WANG, Jianzhao. A 

framework for intelligent reliability centered maintenance analysis [online]. 2008, 

93(6), 806-814 [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1016/j.ress.2007.03.037. ISSN 09518320. 

Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0951832007001287. 

[18] NIU, Gang a PECHT, Michael. A framework for cost-effective and accurate 

maintenance combining CBM RCM and data fusion. 8th International Conference on 

Reliability, Maintainability and Safety [online]. 2009, 605-611 [cit. 2018-11-01]. DOI: 

10.1109/ICRMS.2009.5270119. ISBN 978-1-4244-4903-3. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/5270119. 

[19] LI, Dacheng and GAO, Jinji. (2010), Study and application of reliability-centered 

maintenance considering radical maintenance. Journal of Loss Prevention in the 

Process Industries [online]. 2010, 622-629 [cit. 2018-11-01]. DOI: 

10.1016/j.jlp.2010.06.008. Dostupné z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950423010000756. 

[20] CHEN, Yu. and ZHANG, Tao. Application & development of reliability-centered 

maintenance (RCM) in China’s nuclear energy field. International Conference on 

Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering, [online]. 2012, 543-

548  [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1109/ICQR2MSE.2012.6246294. ISBN 978-1-4673-

0788-8. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/6246294. 

[21] LIANG, Wei, LIANFANG, Pang, ZHANG, Laibin. and HU, Jinqiu. Reliability-

centered  maintenance study on key parts of reciprocating compressor. 2012 

International Conference on Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety 

Engineering, [online]. 2012, 414-448 [cit. 2018-10-31]. DOI: 

10.1109/ICQR2MSE.2012.6246265. Dostupné z: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/6246265?reload=true&arnumber=6246265. 

[22] ARNO, Robert, DOWLING, Neal a SCHUERGER, Robert. Equipment failure 

characteristics and RCM for optimizing maintenance cost. 2015 IEEE/IAS 51st 

Industrial & Commercial Power Systems Technical Conference [online]. 2015, 1-8 [cit. 

2018-10-31]. DOI: 10.1109/ICPS.2015.7266415. ISBN 978-1-4799-8063-5. Dostupné 

z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7266415. 

[23]  YSSAAD, B., KHIAT, M. a CHAKER, A. Reliability centered maintenance 

optimization for power distribution systems. Electrical Power and Energy Systems 

[online]. 2014, 55, 108-115 [cit. 2018-10-31]. DOI: 10.1016/j.ijepes.2013.08.025. ISSN 

01420615. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0142061513003669.  

[24] SELVIK, J. T. a AVEN, T. A framework for reliability and risk centered maintenance. 

Reliability Engineering and System Safety [online]. 2011, 96(2), 324-331 [cit. 2018-10-

31]. DOI: 10.1016/j.ress.2010.08.001. ISSN 09518320. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0951832010001869. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950423010000756?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950423010000756


100 

 

[25] DEHGHANIAN, Payman, FOTUHI-FIRUZABAD, Mahmud, AMINIFAR, Farrokh a 

BILLINTON, Roy. A Comprehensive Scheme for Reliability Centered Maintenance in 

Power Distribution Systems—Part I: Methodology. IEEE Transactions on Power 

Delivery [online]. 2013, 28(2), 761-770 [cit. 2018-10-31]. DOI: 

10.1109/TPWRD.2012.2227832. ISSN 0885-8977. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/6468146. 

[26] DEHGHANIAN, Payman, FOTUHI-FIRUZABAD, Mahmud, AMINIFAR, Farrokh a 

BILLINTON, Roy. A Comprehensive Scheme for Reliability-Centered Maintenance in 

Power Distribution Systems—Part II: Numerical Analysis. IEEE Transactions on 

Power Delivery [online]. 2013, 28(2), 771-778 [cit. 2018-10-31]. DOI: 

10.1109/TPWRD.2012.2227833. ISSN 0885-8977. Dostupné z: 

http://ieeexplore.ieee.org/document/6463471. 

[27] PRABHAKAR, Deepak a RAJ, Jagathy. A New Model For Reliability Centered 

Maintenance In Petroleum Refineries. International Journal of Scientific & Technology 

Research [online]. 2013, 2(5), 56-64 [cit. 2017-02-21]. ISSN 2277-8616. Dostupné z: 

http://www.ijstr.org/final-print/may2013/A-New-Model-For-Reliability-Centered-

Maintenance-In-Petroleum-Refineries.pdf. 

[28] ZHOU, Dengji. A Dynamic Reliability-Centered Maintenance Analysis Method for 

Natural Gas Compressor Station Based on Diagnostic and Prognostic Technology. 

Journal of Engineering for Gas Turbines and Power [online]. 2016, 138 [cit. 2017-02-

21]. DOI: 10.1115/1.4031644. ISSN 0742-4795. Dostupné z: 

http://gasturbinespower.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?doi=10.1115/1.40

31644. 

[29] Maintenance Strategy Review and the SRCM Process. In: SKF Group [online]. 2008 

[cit. 2017-02-25]. Dostupné z: http://www.skf.com/binary/92-38316/AMS10005-EN-

SRCM-Process-Data-Sheet-12-12-8.pdf. 

[30] LEGÁT, Václav. Údržba zaměřená na bezporuchovost. In: Údržba zaměřená na 

bezporuchovost (RCM). Praha: Česká společnost pro jakost, 2004, s. 3-13. 

[31] ZAJÍČEK, Jaroslav a KAMENICKÝ, Jan. Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) 

a její uplatňování v praxi. In: Preventivní údržba zvyšuje bezporuchovost a snižuje 

riziko. Praha: Česká společnost pro jakost, 2013, s. 11-21. 

[32] KAMENICKÝ, Jan a ZAJÍČEK, Jaroslav. Predictive maintenance of selected gas 

equipment using the RCM methodology. In: Safety and Reliability of Complex 

Engineered Systems – Podofillini et al. London: Taylor & Francis Group, 2015, s. 917-

923. ISBN 978-1-138-02879-1. 

[33] FUCHS, Pavel. Praktický přístup k uplatňování údržby zaměřené na bezporuchovost. 

In: Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM). Praha: Česká společnost pro jakost, 

2004, s. 14-24. 

[34] FUCHS, Pavel. Model RCM uplatňovaný v petrochemickém průmyslu. In: Zkušenosti 

s údržbou zaměřenou na bezporuchovost (RCM). Praha: Česká společnost pro jakost, 

2005, s. 3-10. 

[35] RICHTER, Jiří. Zkušenosti se zaváděním metodiky Reliability Centred Maintenance 

(RCM) ve společnosti Česká rafinérská. In: Zkušenosti s údržbou zaměřenou na 

bezporuchovost (RCM). Praha: Česká společnost pro jakost, 2005, s. 11-17. 

[36] ŠTVÁN, František. Zkušenosti s aplikací metody RCM při optimalizaci údržby moderní 

technologie. In: Spolehlivost a preventivní údržba. Praha: Česká společnost pro jakost, 

2006, s. 14-21. 

[37] ZAJÍČEK, Jaroslav. Zefektivnění procesu RCM. In: Request´06. Praha: Centrum pro 

jakost a spolehlivost výroby, 2007, s. 368-374. ISBN: 978-80-01-03709-6. 



101 

 

[38] KAMENICKÝ, Jan a ZAJÍČEK, Jaroslav. Typová údržba zařízení na základě 

vyhodnocení analýz RCM. In: Údržba 2008. Praha:  Česká společnost pro 

údržbu, 2008, s. 87-90. ISBN: 978-80-254-2500-8. 

[39] DOLEŽAL, Radim a ZAJÍČEK, Jaroslav. Nepřesnosti a jejich důsledky v analýzách 

RCM. In: Středoevropské fórum údržby 2009. Praha: Česká zemědělská univerzita, 

2009, s. 78-83. ISBN 978-80-213-1999-8. 

[40] KAMENICKÝ, Jan. Možnosti a úskalí efektivizace procesu RCM. In: Údržba 2011. 

Praha:  Česká společnost pro údržbu, 2011, s. 96-102. ISBN 978-80-213-2209-7. 

[41] VÍT, Havlů. Zefektivnění procesu údržby pomocí metodik pro hodnocení rizik. In: 

Údržba 2010. Praha:  Česká společnost pro údržbu, 2010, s. 32-28. ISBN: 978-80-213-

2115-1.  

[42] FUCHS, Pavel. RCM a širší souvislosti. In: Zkušenosti s údržbou zaměřenou na 

bezporuchovost (RCM). Praha: Česká společnost pro jakost, 2005, s. 31-92.  

[43] PAČAIOVÁ, Hana. Posúdenie prístupov filozofie RCM a požiadaviek programu 

manažérstva integrity. In: Údržba 2006. Praha:  Česká společnost pro údržbu, 2006, 

s. 182-187. ISBN: 978-80-213-1557-1. 

[44] Evaluation Criteria for Reliability-Centered Maintenance (RCM) Processes. SAE 

International [online]. 2017 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

http://standards.sae.org/ja1011_200908/. 

[45] A Guide to the Reliability-Centered Maintenance (RCM) Standard. SAE International 

[online]. 2017 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: http://standards.sae.org/ja1012_201108/. 

[46] ČSN EN 60300-3-11. Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba 

zaměřená na bezporuchovost. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2010. 

[47] ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA). Praha: Český normalizační institut, 2019. 

[48] LEGÁT, Václav. Management a inženýrství údržby. Druhé, dopl. vyd. Praha: 

Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-163-5. 

[49] SKF Asset Management Support Tool: User manual. Version 7.1.4. San Diego: SKF 

USA Inc., 2015. 

[50] Interní dokumentace uhelné elektrárny. Program řízení životnosti generátoru, 2010. 

[51] OPOČENSKÁ, Hana a HAMMER, Miloš. Reliability Centred Maintenance. MM 

Science Journal [online]. 2016(5), 1451-1455 [cit. 2017-02-19]. DOI: 

10.17973/MMSJ.2016_11_2016161. Dostupné z: 

http://www.mmscience.eu/content/file/archives/MM_Science_2016161.pdf. 

[52] LIPUS, Jan. Návrh plánu údržbářských prací práškového granulačního kotle. Brno, 

2014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 

Ústav strojírenské technologie. 

[53] KŘIVOHLAVÝ, Jan. Technická diagnostika. In: Jan Křivohlavý - diagnostika vibrací 

strojů: Preventivní měření, návrh opatření / realizace oprav, havarijní zásahy [online]. 

2017 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: http://jan.krivohlavy.cz/Technicka+diagnostika. 

[54] KREIDL, Marcel a ŠMÍD, Radislav. Technická diagnostika: senzory, metody, analýza 

signálu. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-730-0158-6. 

[55] TESAŘ, Miroslav. Provoz a údržba silničních vozidel. Ostrava, Pardubice: Technická 

univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-248-3278-4. 

[56] HELEBRANT, František, HRABEC, Ladislav a BLATA, Jan. Provoz, diagnostika a 

údržba strojů [online]. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013 [cit. 

2017-02-25]. ISBN 978-80-248-3028-5. Dostupné z: 

www.340.vsb.cz/doc/cms_library/provoz-diagnostika-a-udrzba-stroju-189.pdf. 

http://standards.sae.org/ja1011_200908/
http://standards.sae.org/ja1011_200908/
http://standards.sae.org/ja1011_200908/


102 

 

[57] HELEBRANT, František, HRABEC, Ladislav a BLATA, Jan. Provoz, diagnostika a 

údržba strojů. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013, 23s. 

ISBN 978-80-248-3028-5. 

[58] MENTLÍK, Václav et al. Diagnostika elektrických zařízení. Praha: BEN – technická 

literatura, 2008. ISBN 978-80-7300-232-9. 

[59] BARTÁK, Alexandr et al. Diagnostika poruch izolací elektrických strojů. Praha: SNTL 

– Nakladatelství technické literatury, 1984.   

[60] ZÁVIŠ, Karel. Částečné výboje v izolačních systémech elektrických výbojů. 

Academia,nakladatelství ČAV, Praha, 2005. ISBN 80-200-1358-X. 

[61] HELEBRANT, František, ZIEGLER, Jiří a MARASOVÁ, Daniela. Technická 

diagnostika a spolehlivost I.: Tribodiagnostika. In: Katedra výrobních strojů a 

konstruování [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

fakulta strojní, 2009 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

www.340.vsb.cz/doc/cms_library/skripta-technicka-diagnostika-i-tribo-193.pdf. 

[62] VOLNÝ, Martin. Dálková diagnostika. MM Průmyslové spektrum [online]. 2009, 41-

48 [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: http://www.mmspektrum.com/clanek/dalkova-

diagnostika.html. 

[63] SKF Group: Condition monitoring [online]. SKF, 2017 [cit. 2017-02-25]. Dostupné z: 

http://www.skf.com/group/products/condition-monitoring/index.html. 

[64] Skupina ČEZ [online]. ČEZ, 2019 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

https://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/flash-model-jak-funguje-

uhelna-elektrarna.html. 

[65] OPOČENSKÁ, Hana a HAMMER, Miloš. Use of technical diagnostics in predictive 

maintenance.  In: 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 

(ME), 2016, p. 317-322. ISBN: 978-80-01-05882-4. 

[66] STRAKA, František. Numerická simulace proudění v odlehčeném ventilu ŠKODA a 

určení namáhání vřetene od aerodynamických sil. Plzeň, 2012. Diplomová práce. 

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Stavba energetických strojů a zařízení. 

Vedoucí práce Richard Matas. 

[67] Interní dokumentace uhelné elektrárny. Program řízení životnosti turbíny, 2010. 

[68] HUDECZEK, Mečislav. Sběrné ústrojí a kartáče. Dostupné z: 

file:///C:/Users/Hani%C4%8Dka/Downloads/Kart%C3%A1%C4%8De%20-

%20obecn%C4%9B%20uhl%C3%ADky.pdf. 

[69] ČSN ISO 10816-2. Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na 

nerotujících částech – Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních 

základech se jmenovitými provozními otáčkami 1500 1/min, 1800 1/min, 3000 1/min a 

3600 1/min. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

2010. 

[70] LEGÁT, Václav. Porovnání optimalizace preventivní údržby v RCM s obecnými 

postupy. In: Zkušenosti s údržbou zaměřenou na bezporuchovost (RCM). Praha: Česká 

společnost pro jakost, 2005, s. 18-30.  

[71] LIFEI, Yang a HONG, Jiang. The Development of SRCM and the Application at Home 

and Abroad. 18th International Conference on Nuclear Engineerining [online]. 2010, 

355 [cit. 2017-02-21]. DOI: 10.1115/ICONE18-30281. ISSN 0742-4795. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/267580837_The_Development_of_SRCM_a

nd_the_Application_at_Home_and_Abroad. 

[72] PELANTOVÁ, Věra. Efektivní systém managementu kvality. In: Údržba 2010. Praha: 

Česká společnost pro údržbu, 2010, s. 39-47. 

[73] ČSN 08 0000. Názvosloví parních turbín. Praha: Český normalizační institut, 1971. 



103 

 

[74] ČSN EN 60045-1. Parní turbíny. Část 1: Specifikace. Praha: Český normalizační 

institut, 1996. 

[75] ČSN EN 13306. Údržba – Terminologie údržby. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.  

[76] BEN-DAYA, Mohamed et al. Handbook of Maintenance Management and 

Engineering. London: Springer, 2009. ISBN 978-1-84882-471-3. 

[77] VDOLEČEK, František. Technická diagnostika v systémech údržby. Automa: Časopis 

pro automatizační techniku [online]. 2008, 30-32 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: 

http://automa.cz/index.php?id_document=37313. 

[78] MAŠÍN, Ivan a Petr LEPŠÍK, Analytické a kreativní postupy v údržbě strojů a zařízení. 

Liberec: Technická univerzita, 2015. ISBN 9788074942242. 

[79] ČSN EN 62740. Analýza kořenových příčin (RCA). Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.  

[80] ČSN IEC 50(191). Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoĺahlivosť 

a akosť služieb. Praha: Český normalizační institut, 1993. 

[81] MYKISKA, Antonín. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. Praha: 

nakladatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02868-2. 

[82] LEGÁT, Václav. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. Praha: Česká 

společnost pro jakost, 2007. ISBN 978-80-02-01949-7. 

[83] SKF Group: Advanced asset management support tools from SKF  [online]. SKF, 2017 

[cit. 2017-02-25]. Dostupné z: https://www.skf.com/group/services/asset-management-

services/software/index.html. 

[84] ReliaSoft: Reliability centered maintenance [online]. 2019 [cit. 2019-06-25]. Dostupné 

z: https://www.reliasoft.com/products/reliability-management/rcm. 

[85] DNVGL: Plant integrity management - plant maintenance software - Synergi Plant 

[online]. 2019 [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  https://www.dnvgl.com/services/plant-

integrity-management-plant-maintenance-software-synergi-plant-4373. 

[86] HOLEK, Martin. Zajišťování provozní spolehlivosti rotačních strojů s využitím 

diagnostických metod a postupů. Praha, 2010. Dizertační práce. Česká zemědělská 

univerzita v Praze. Vedoucí práce Prof. Ing. Václav Legát, DrSc. 

[87] PAČAIOVÁ, Hana a GRENČÍK, Juraj. Výhody integrácie bezpečnosti do riadenia 

údržby. In: Podnikové řízení a strategie péče o HM.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.dnvgl.com/services/plant-integrity-management-plant-maintenance-software-synergi-plant-4373
https://www.dnvgl.com/services/plant-integrity-management-plant-maintenance-software-synergi-plant-4373


104 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

RCA  Analýza křenových příčin 

FMEA  Analýza způsobů a důsledků poruch 

FMECA  Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 

RCM  Údržba zaměřená na bezporuchovost 

TPM  Totálně produktivní údržba 

ČSN  Česká technická norma 

EN  Evropská norma 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 

IEC  Mezinárodní elektrotechnická komise 

EPRI  Mezinárodní výzkumná organizace 

NASA  Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

MEI  Index efektivnosti údržby 

MTBF  Střední doba mezi poruchami 

DRCM  Dynamic Reliability-Centered Maintenance 

SRCM  Streamline Reliability Centered Maintenance 

S-RCM  Údržba zaměřená na bezporuchovost od společnosti Shell 

A-RCM  Accelerated Reliability Centered Maintenance 

RRM  Risk and Reliability Management 

SIFpro  Metodologie pro ochranné funkce bezpečnostních systémů 

S-RBI  Inspekce na základě rizika od společnosti Shell 

PIM  Program managementu integrity potrubí 

RRCM  Reliability and Risk centered maintenance 

RCIMS  Reliability-Centered Intelligent Maintenance Systém 

FTA  Analýza stromu poruchových stavů 

IRCMAS  Inteligentní RCM systém 

AMST  Program Asset Management Support Tool 

FFM  Testování správné funkce 

CBM  Preventivní údržba podle stavu zařízení 

RtF  Údržba po poruše 

SM  Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly 

MOD  Modifikace 

P  Výkonnost 

Q  Kvalita 



105 
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PŘÍLOHA A – VYHODNOCENÍ TRENDŮ Z VIBRODIAGNOSTIKY 
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 Trend závislosti efektivní hodnoty vibrací na čase u VT dílu turbíny 
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PŘÍLOHA B – NEPARAMETRICKÉ TESTY 

Cílem statistické analýzy bylo zjistit, zda je mezi jednotlivými fázemi (U, V, W) statisticky 

významný rozdíl.  

Při použití neparametrických testů není vyžadováno normální rozdělení. Naměřená data 

pomocí elektrodiagnostiky neměla normální rozdělení.   
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Závěr: Na hladině významnosti 0,05 mají fáze statisticky významný vliv – jsou odlišné. 
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Napěťová závislost 

 

 

151050-5-10

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Residual

P
e

rc
e

n
t

Normal Probability Plot
(response is I (60))

 

 Regrese (proud I) 



119 

 

 

40003000200010000-1000-2000-3000-4000

99

95

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

1

Residual

P
e

rc
e

n
t

Normal Probability Plot
(response is R(60))

 

 Regrese (odpor R) 

 



120 

 

 

 

Závěr: Na hladině významnosti 0,05 mají fáze statisticky významný vliv – jsou odlišné.  
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PŘÍLOHA C – VYHODNOCENÍ TRENDŮ Z ELEKTRODIAGNOSTIKY 
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 Izolační odpor statorového vinutí v čase 180s 
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 Izolační odpor statorového vinutí v čase 300s 
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 Izolační odpor statorového vinutí v čase 420s 
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 Izolační odpor statorového vinutí v čase 600s 
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 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 6,4 𝑘𝑉 
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 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 9,2 𝑘𝑉 

 

 

 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 9,6 𝑘𝑉 
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 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 11,2 𝑘𝑉 

 

 

 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 12,8 𝑘𝑉 
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 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 14,4 𝑘𝑉 

 

 

 Ztrátový činitel statorového vinutí pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 16 𝑘𝑉 
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 Kapacita statorového vinutí generátoru pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 4,8 𝑘𝑉 

 

 

 Kapacita statorového vinutí generátoru pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 6,4 𝑘𝑉 
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 Kapacita statorového vinutí generátoru pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 8,0 𝑘𝑉 
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 Kapacita statorového vinutí generátoru pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 9,6 𝑘𝑉 
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 Kapacita statorového vinutí generátoru pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 12,8 𝑘𝑉 
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 Kapacita statorového vinutí generátoru pro zkušební napětí 𝑈𝑧𝑘 = 16 𝑘𝑉 

  

 

 Napěťová závislost izolačního odporu pro přiložené napětí 𝑈 = 5 𝑘𝑉 
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 Napěťová závislost izolačního odporu pro přiložené napětí 𝑈 = 10 𝑘𝑉 
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PŘÍLOHA D – ANALÝZA FMEA VE VYTVOŘENÉ KNIHOVNĚ PORUCH 
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Obr. 41 Analýza FMEA ve vytvořené Knihovně poruch 


