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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.“ [1] 

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. [2] 

Dle dostupné literatury, například [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] 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 Totální produktivní údržba (TPM) a Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM). [5] 
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1.1 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. [11] 

John Moubray ve své knize [12] 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. [13] 

Od roku 1960 se o vývoj koncepce RCM pokoušelo nespočet autorů, například [14], [13], [16], 

[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28]. 

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. [14]  

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. [13] 

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. Kromě výše 

uvedeného byla metoda RCM zavedena i v ropném a plynárenském průmyslu na volném moři. [29] 

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

metody RCM pro optimalizaci provozu a údržby v jaderných elektrárnách. [13] 
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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. [16] 

 

1.1.1 Základní filosofie RCM dle normy ČSN EN 60300-3-11 

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. [32]  

Související normou je ČSN EN 60812 Technicky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). [33] 

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. [32] 

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

údržby. Jedná se o tyto znaky: [5] 

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. 

 

Podle normy ČSN EN 60300-3-11 je celkový proces RCM rozdělený do pěti kroků, které jsou 

znázorněny na obr. 1. 

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). Výstupem 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. [32] 

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). [32] 

Další krok je věnován volbě úkolů. 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, pomocí které se zabrání nebo zmírní následky 

identifikovaných způsobů poruch. [32] 

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. [32] 

Poslední krok metody RCM je věnován monitorování efektivnosti údržby, plnění 

bezpečnostních, provozních a ekonomických cílů. [32] 
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4. Implementace4. Implementace
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Úkoly údržbyÚkoly údržby

Program údržbyProgram údržby

Data z provozuData z provozu

VÝSTUPY

 

Obr. 1 Proces RCM dle normy ČSN EN 60300-3-11 [32] 

1.1.2 Vybrané aplikace metody RCM v České a Slovenské republice 

Z českých autorů se metodou RCM zabývají například Václav Legát, a to v příspěvku [40], 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 [5].  

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

využití metody RCM dále tentýž autor popisuje v [43] a [44]. 

Prediktivní údržbě vybraných plynárenských zařízení s využitím metody RCM se věnuje Jaroslav 

Zajíček a Jan Kamenický v [45]. 

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

v [46], úskalím efektivizace procesu RCM dále Jan Kamenický v [47] 

Hana Pačaiová a Juraj Grenčík zmiňují metodu RCM ve svém článku [36], 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 [48]. 

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

produktů, o jenom z nich pojednává další kapitola. 
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1.1.3 Program Asset Management Support Tool pro podporu RCM 

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. [35] 

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. 2) a to 

včetně popisu jejich funkce, záznamu historických poruch, ad. 

 

Obr. 2 Databáze zařízení v softwaru AMST 

1.1.4 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. [5] 

Vibrodiagnostika využívá několik veličin vibrací jako diagnostický parametr, přičemž právě 

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

mohou být způsobeny dynamickým namáháním stroje, technickým stavem ložisek, hřídelí, špatným 

ustavením stroje, nevyvážeností rotujících částí, nesouosostí, vůlemi pohyblivých částí, střetem 

dvou navzájem pohybujících se těles, stykem třecích ploch apod. [37] 

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. [38] 
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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. [5] 

Jednotlivé metody jsou popsány v dizertační práci. 

 

1.1.5 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. [39] 

Jednotlivé metody jsou popsány v dizertační práci. 

 

1.1.6 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. 

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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1.2  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. 3) 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. 3 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. 4 a obr. 5.  

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 

v minutách, hodinách, kWh apod. Na základě velikosti výpadku poté funkce v Microsoft Excel určí 
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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 na obr. 6. 

 

 

Obr. 4 Náhled na vytvořenou knihovnu poruch – část 1 

 

Obr. 5 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.  
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ANO
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Preventivní údržba 
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Preventivní údržba 
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Preventivní údržba 

podle stavu zařízení

Preventivní údržba 

podle stavu zařízení

Preventivní údržba 

s předem stanovenými 
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Preventivní údržba 

s předem stanovenými 
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Přezkoumání návrhuPřezkoumání návrhu

NE ANO

NE ANO

NE

Indikátor?Indikátor?

Preventivní údržba 

podle stavu zařízení

Preventivní údržba 

podle stavu zařízení
Kontrola funkceKontrola funkce
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způsoby poruch

Nekritické 

způsoby poruch

Začátek

Porucha funkce

Začátek

Porucha funkce

Skrytá?Skrytá?

ANO

Vyhodnocení 

kritičnosti

Údržba po porušeÚdržba po poruše

NE

 

Obr. 6 RCM diagram rozhodování 

 

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.  

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. 7).  

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, 
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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 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. 7 Náhled na volbu systému údržby ve vytvořené knihovně poruch 

Součástí navržené metodiky je i diagram na obr. 8. 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. 8. 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.  
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Obr. 8 Proces při vzniku poruchy 
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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. 

Proces RCM včetně analýzy poruch funkce znázorňuje obr. 9. 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. 6.  

Analýza poruch funkce
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plánu údržby
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plánu údržby
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Dokumentace k 
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Obr. 9 Proces RCM včetně analýzy poruch funkce 
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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.  

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.  
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2  PRAKTICKÁ REALIZACE METODY RCM 

Metoda RCM byla následně aplikována na vybraný výrobní blok uhelné elektrárny.  

Níže na obr. 10 lze vidět část výrobního bloku, a to konkrétně turbosoustrojí parní turbíny. 

 

Obr. 10 Turbosoustrojí parní turbíny [34] 

2.1 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. 11). 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. Po odstranění 

poruchy se v softwaru vyplní konec (opět datum a čas) poruchy, ztráty vniklé výpadkem zařízení 

v MWh, projev, příčina a mechanismus poruchy.   
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Obr. 11 Stávající metodika využívaná v uhelné elektrárně 

 

2.2 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.   

 

2.2.1 Hranice a cíle analýzy 

Hranice vybraného subsystému uhelné elektrárny jsou tvořeny turbínou (vysokotlakým, 

středotlakým a nízkotlakým dílem), generátorem a budičem. Turbína, generátor a budič budou pro 

potřeby disertační práce označovány pojmem turbosoustrojí (obr. 10).  

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. 

 

2.2.2 Analýza historických záznamů 

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. 

Na základě analýzy dat bylo zjištěno, že nejdéle trvající doby výpadků výrobního bloku č. 1 jsou 

způsobeny turbosoustrojím a kouřovým ventilátorem. Vyhraná hranice pro analýzu byla tedy 

zvolena správně. 

Celkové doby výpadků výrobního bloku č. 1 a doby výpadků téhož bloku způsobené 

subsystémem jsou zobrazeny na grafu 1. Z grafu vyplývá, že doby výpadků způsobené subsystémem 

oproti předchozím letem výrazně narostly v roce 2011. Od tohoto roku mají převážně konstantní 

charakter, výjimku tvoří roky 2015 a 2016.  
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Z analýzy dat vyplynulo, že právě v roce 2015 došlo k výpadku subsystému z důvodu provozního 

opotřebení generátoru, které trvalo téměř jeden měsíc. 

 

 Výpadky výrobního bloku č. 1 

2.3 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.   

 

Matice kritičnosti 

Pro analýzu RCM byla navržena níže uvedená matice kritičnosti (tab. 1), kdy kritériem pro 

hodnocení je kombinace četnosti výskytu a následku poruchy.  

 

Tab. 1 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 
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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. 

 

2.4 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. 2. 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 dizertační práce. 

 

Tab. 2 Část analýzy FMEA – kritické způsoby poruch 

Prvek 
Porucha 

funkce 

Způsob poruchy 
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 

 

Pro všechny kritické způsoby poruch uvedené v tab. 2 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. 

 

2.4.1 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 
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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 (tab. 3). 

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. [15] 

 

Tab. 3 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 

 

Umístění snímačů vibrací (S01-S10) mezi jednotlivými díly turbosoustrojí zobrazuje obr. 12: 

▪ VT díl turbíny – S01, S02, 

▪ ST díl turbíny – S03, S04, 

▪ NT díl turbíny – S05, S06, 

▪ generátor – S07, S08, 

▪ budič – S09, S10. 

 

Obr. 12 Umístění snímačů vibrací na turbosoustrojí [34] 

Na grafu 2 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 

hodnota efektivní rychlost vibrací spadalo do pásma C.  

V květnu 2015 nastala dosud neobjasněná porucha generátoru. Na základě analýzy dat (historie 

poruch, pracovní příkazy) nebylo potvrzeno, že by příčinou této poruchy generátoru byla zvýšená 

efektivní rychlost vibrací, jelikož tato se pohybovala v pásmu B. 

Ostatní grafy, tj. pro jednotlivé díly turbíny a budič jsou uvedeny v dizertační práci. 



 23 

 

 Trend závislosti efektivní hodnoty vibrací na čase u generátoru 

2.4.2 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. 

V dizertační práci 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 vytvořen trendový graf. Jelikož na základě statistické analýzy bylo 

zjištěno, že mezi fázemi U, V a W je statisticky významný rozdíl, bylo nezbytné se zabývat všemi 

třemi fázemi. 

Níže je popsáno měření izolačního odporu a jeho vyhodnocení. Ostatní měření je rozebráno 

v dizertační práci. 

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. 4. 
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Tab. 4 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 

 

Na grafu 3 je vynesena závislost izolačního odporu na čase v roce 2015. 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. 

 

 

 Izolační odpor statorového vinutí generátoru v roce 2015 

2.5 APLIKACE NOVÉ METODIKY ZALOŽENÉ NA METODĚ RCM V 

UHELNÉ ELEKTRÁRNĚ 

Nová metodika založená na metodě RCM, která je navržena v kapitole 2.2, byla následně 

aplikována na zařízení ve výše popsané uhelné elektrárně. Schematické znázornění nové metodiky 

přizpůsobené aktuálnímu stavu uhelné elektrárny lze vidět na obr. 13.  

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. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Iz
o

la
čn

í 
o

d
p

o
r 

R
 [

M
Ω

] 

Čas t [s]

Izolační odpor statorového vinutí v roce 2015

Fáze U Fáze V Fáze W



 25 

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. 13 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. 

Knihovna poruch byla již blíže popsána v kapitole 2.2.  

 

2.5.1 Zhodnocení intervalů měření  

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. 5 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. 
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 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. 5 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 

 

2.5.2 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. 

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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3  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. 

 

 

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 rešerše 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 rešerše 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. 
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