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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace metody RCM (Reliability Centered 
Maintenance) na velká energetická za�ízení (kotle a jejich p�íslušenství) s využitím 
softwarového nástroje AMST spole�nosti SKF v podmínkách konkrétní energetické 
spole�nosti.  

Klí�ová slova 

Disponibilita, údržba, elektrárna, kotel, p�í�ina poruchy, mód poruchy, náklady na údržbu, 
standard údržby, matice kriti�nosti.  

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the issues concerning implementation of the RCM 
(Reliability Centred Maintenance) method on large power installations (boilers and their 
accessories) with the use of the new AMST software tool in the conditions of a particular 
energy company.  

Key words 

Availability, maintenance, power plant, boiler, failure cause, failure mode, maintenance 
cost, maintenance standard, criticality matrix.    
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1 ÚVOD 

Údržba zam��ená na bezporuchovost (dále jen RCM – Reliability Centered Maintenance) 
je metoda pro identifikaci a volbu takových metod managementu poruch, aby se ú�inn� a 
efektivn� dosáhlo požadované bezpe�nosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu. Metody 
managementu poruch mohou zahrnovat �innosti údržby, zm�ny provozu, modifikace 
návrhu nebo jiné zásahy za ú�elem zmírn�ní následk� poruchy. Metoda RCM byla 
p�vodn� vyvinuta pro komer�ní letecký pr�mysl ke konci šedesátých let dvacátého století, 
což vedlo k vydání publikace ATA-MGS-3. RCM poskytuje proces rozhodování, p�i 
kterém se u za�ízení identifikují použitelné a efektivní požadavky na jeho preventivní 
údržbu, nebo zásahy managementu podle bezpe�nostních, provozních a ekonomických 
následk� identifikovaných poruch a podle mechanismu degradace zodpov�dného za tyto 
poruchy. Kone�ným výsledkem práce v tomto procesu je posudek týkající se nutnosti 
provád�ní údržbá�ského úkolu, zm�ny návrhu �i jiných alternativ pro realizaci zlepšení.  

Základními kroky RCM analýzy jsou tyto: 

- zahájení a plánování,  

- analýza poruch funkce,  

- volba údržbá�ského úkolu, 

- praktická realizace,  

- neustálé zlepšování.  

Z analýzy RCM lze získat maximální p�ínos, jestliže se provádí v etap� návrhu, aby zp�tná 
vazba z analýzy mohla ovlivnit návrh za�ízení a návrh plánu údržby. RCM analýza je však 
užite�ná rovn�ž b�hem stávajícího provozu a údržby – a to ke zlepšení existujících 
údržbá�ských úkol�, k provád�ní nutných modifikací a vytvá�ení jiných alternativ. Úsp�šná 
aplikace metody RCM vyžaduje dobré pochopení za�ízení i konstrukce, jakož i provozního 
prost�edí, provozního kontextu a p�idružených systém� s pochopením možných poruch a 
jejich následk�1.     

V rámci RCM analýzy se setkáváme s celou �adou pojm� jako zkoumání vlivu stárnutí, 
p�ípustné poškození, porucha za�ízení, funkce za�ízení, porucha funkce, skrytý zp�sob 
poruchy, inspekce, prohlídka, údržbá�ský úkol, koncepce údržby, atd.  Význam pojm� je 
možné naleznout v �SN EN 60300-3-11 a dále pak v �SN EN 60812 a �SN EN 13306.   

Nejrozší�en�jší metodou provád�ní údržby sou�asnosti je údržba dle p�edpis� výrobce, 
p�ípadn� dle zvyklostí daného závodu. Klesající ceny energetické energie a povolenek 
CO2, nutnost nemalých investic do ekologických opat�ení platných od 1.1.2016, zp�ís
ující 
se legislativa v oblasti obnovitelných zdroj� a další v�etn� tlaku akcioná�� staví 
provozovatele energetických za�ízení do nelehkých úloh. Jednou z nich je i optimalizace a 

                                                 
1 EN 603300-3-11. Management spolehlivost: �ást 3-11: Pokyn k použití - Údržba zam��ená na 
bezporuchovost. CENELEC, 2009, strana 9. 
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nastavení údržby. Optimalizace údržby je velmi široký pojem. K optimalizaci údržby se 
dnes používá celá �ada sofistikovaných metod. Optimalizace údržby a volba strategie 
údržby se stává v sou�asné dob� úlohou technicko-ekonomickou. V rámci studie jsem m�l 
možnost se seznámit s provozem energetických za�ízení (provozem kotl� a turbín). Protože 
tento obor p�ipadal velmi zajímavý, rozhodl jsem se sm��ovat téma diplomové práce do 
této oblasti.  

Diplomová práce nasti
uje možnosti aplikace metody RCM v rámci optimalizace systému 
údržby již provozovaného práškového granula�ního kotle. P�es skute�nost, že se nejedná o 
metodu novou, v podmínkách �eské republiky nebyla doposud tato metoda pro pot�eby 
energetiky ve v�tší mí�e aplikována a omezila se pouze na pilotní projekty. D�vody pro�
tato metoda není v praxi více aplikovaná, je nutné hledat zejména v:  

- �asové náro�nosti sb�ru informací,  

- nevyužíváním vhodných softwarových nástroj�,  

- �asové náro�nosti metody,  

- historickému kontextu vnímání údržby,  

- dalším bariérám.  

Pro realizaci RCM analýzy byl zvolen práškový granula�ní kotel ve spole�nosti Dalkia 
�eská republika, a.s. (dále jen Dalkia). Energetická spole�nost Dalkia pat�í mezi p�ední 
energetické spole�nosti. V �eské republice p�sobí v celé �ad� m�st jako nap�íklad 
v Ostrav�, Karviné, Olomouci, P�erov�, Kolín�, Praze, Mariánských Lázních a v celé �ad�
dalších m�st. V t�chto m�stech provozuje své energetická za�ízení. Dalkia spadá do 
skupiny Veolia a krom� energetických za�ízení v �eské republice a Francii provozuje 
energetická za�ízení v celé �ad� dalších zemí jako nap�íklad v Bulharsku, USA, �ín�, 
Rumunsku, Polsku, Ma�arsku atd. Dalkia pro �ízení údržby v �eské republice používá 
informa�ní systém Maximo. Tento systém byl ve spole�nosti Dalkia �eská republika 
implementován v roce 2006 a je základním nástrojem pro �ízení údržby. Pro ozna�ování 
za�ízení využívá Dalkia systém jednotného zna�ení energetických za�ízení KKS (z 
n�meckého Kraftwerk Kennzeichen Systém).  
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1.1 Smysl a cíle práce  

1.1.1 Smysl práce  

Smyslem práce je analyzovat možnost využití konkrétního softwarového produktu AMST 
(Asset Management Support Tool) spole�nosti SKF pro optimalizaci údržby v konkrétních 
podmínkách výrobní organizace. 

1.1.2 Cíle práce  

Práce sleduje zejména níže uvedené cíle:  

� posouzení vhodnosti implementace softwarového produktu AMST spole�nosti SKF 
pro realizaci RCM  v podmínkách energetické firmy  

� FMEA analýzu za�ízení  

� analýzu sou�asného stavu údržby kotle a historie poruch   

� analýzu kriti�nosti za�ízení  

� volbu strategie údržby pro jednotlivá za�ízení 

� sestavení nového plán� údržby   

� technicko-ekonomické vyhodnocení RCM  
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2 ÚDRŽBA 

2.1 Strategie údržby  

Pod pojmem údržba je nutno podle normy DIN 31051 rozum�t všechna opat�ení 
k zachování a op�tovnému vytvo�ení požadovaného stavu, jakož i k zjišt�ní a posouzení 
skute�ného stavu technických prost�edk� daného systému.  

Opat�ení v oblasti údržby se d�lí do t�í �ástí: 

� udržování,  

� inspekce (revize),  

� opravy.  

Pod pojmem udržování (drobná údržba) rozumíme opat�ení k zachování požadovaného 
stavu, p�edevším r�zné ošet�ovací �innosti jako �išt�ní, konzervování, mazání, dopl
ování 
a vým�na provozních hmot a dodate�né nastavování resp. se�izování.  

Pod pojmem inspekce (revize, prohlídka) rozumíme opat�ení k zajišt�ní a posouzení 
skute�ného stavu stroj�, za�ízení, konstruk�ních skupin (uzl�) nebo konstruk�ních prvk�. 
Inspekce je �ist� informa�ní opat�ení, p�i n�mž se provád�jí nap�. �innosti m��ení, 
zkoušení, zjiš�ování a kontrola.  

Pod pojmem opravy rozumíme opat�ení k op�tovnému vytvo�ení požadovaného stavu, 
sem pat�í �innosti jako vlastní opravy, renovace (�áste�ná obnova), modernizace a nové 
nastavení2.  

Obr. 2.1: Opat�ení v rámci údržby. 

2.2 Poškození za�ízení – d�vod údržby  

Stroje, jak jsou v pr�b�hu používány, tak i za klidu jsou vystavovány škodlivým vliv�m, 
které m�ní jejich stav, snižují jejich užitnou hodnotu a vedou ke ztrát� jejich užitných 
vlastností. Následkem t�chto vliv� vzniká poškození stroje.  

                                                 
2 PRVNÍ BRN�NSKÁ STROJÍRNA, koncernový podnik, Brno. Preventivní údržba stroj�. Praha, 1989.  
�
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Poškození m�ní strukturu, rozm�ry a vzájemné p�i�azení jednotlivých prvk� stroj�. Pokud 
takové poškození vede ke ztrát� n�kterých z pot�ebných užitných vlastností stroje, 
hovo�íme o výpadku n�kterého prvku stroje nebo (jako následek toho) celého stroje.  

Jestliže poškození vede ke ztrát� ur�ité žádoucí užitné vlastnosti stroje, které však není pro 
jeho funkci nezbytn� nutná, pak hovo�íme o chyb�. Pojem závada na stroji (jako 
d�sledek poškození) m�žeme chápat jako nad�azený pojem pro chybu a výpadek.  

Pokud jde o formu, jíž se škodlivé vlivy a z nich vyplývající poškození projevují, 
rozlišujeme mezi opot�ebením a p�etížením3.  

Obr.2.2: Škodlivé vlivy p�sobící na stroje a jejich prvky. 

Opot�ebení �leníme na: 

� mechanické opot�ebení (ot�r), 

� korozi, 

� únavu a stárnutí.  

Mechanické opot�ebení p�edstavuje nejvýznamn�jší druh poškození. Nedá se mu zabránit 
ani p�i zcela normálním provozu. P�í�inou p�etížení je naproti tomu nesprávné používání 
stroje anebo pokro�ilé opot�ebení. P�etížení m�že vést bu� k závad� na stroji anebo 
urychluje opot�ebení4.  

                                                 
3 PRVNÍ BRN�NSKÁ STROJÍRNA, koncernový podnik, Brno. Preventivní údržba stroj�. Praha, 1989, 

strana 25.  

4 PRVNÍ BRN�NSKÁ STROJÍRNA, koncernový podnik, Brno. Preventivní údržba stroj�. Praha, 1989, 
strana 26 
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2.3 Úkoly údržby  

Úkolem údržby je zabra
ovat poškozením a odstra
ovat ú�inky poškození.  

Obr.2.3: Oblasti �inností a cíle údržby. 

Udržování (též drobná nebo b�žná údržba) má za cíl podstatn� snížit rychlost poškození 
p�i dané konstrukci a daných podmínkách používání.  

Inspekce (revize, prohlídka) má zjisti stupe
 a p�í�inu poškození, tj. stav stroje. Na jejím 
základ� lze ur�it funkceschopnost stroje a identifikovat poškozené �ásti. V rámci údržby 
tedy p�ipadá inspekci úst�ední, též diagnostická úloha.  

Opravy mají odstranit poškození a vrátit stroji v maximáln� možné mí�e jeho výchozí 
spolehlivost, jak ji m�l po svém vyrobení.  

�len�ní metod inspekce je znázorn�no na obr. 2.4.  

Obr.2.4: �len�ní metod inspekce.  
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2.3 Rezerva na opot�ebení  

Každý dílec a každý stroj má svou ur�itou rezervu na opot�ebení. Tato rezerva se b�hem 
užívání stroje vlivem mechanism� opot�ebení neustále zmenšuje. Jestliže se tato rezerva na 
opot�ebení sníží až pod hranici opot�ebení, dojde k výpadku. Potom op�t vytvo�í novou 
pot�ebnou rezervu na opot�ebení oprava, která by se ovšem m�la vždy provést p�ed 
dosažením meze poškození.  

Obr. 2.5: Schematický pr�b�h rezervy na opot�ebení nad dobou používání. 

K�ivka udává možnou formu pr�b�hu opot�ebení b�hem používání. Zjiš�uje se inspekcí a 
závisí na jedné stran� na daném za�ízení, na druhé stran� na dalších vn�jších vlivech 
(úrove
 udržování, korozní p�sobení okolí, prach atd.) a za t�etí na zp�sobu provozování 
(�áste�né zatížení, p�etížení, rázové namáhání atd.). Všechny tyto faktory mohou sice 
pr�b�h k�ivky ovliv
ovat, nemohou jej však kvalitativn� m�nit. V rámci inspekce lze 
v principu všechny druhy opot�ebení m��it. P�edvídat je však možno jen ta z nich, u 
kterých je pr�b�h poškození plynulý, tj. tam, kde se rezerva na opot�ebení spot�ebovává 
zvolna a bez skok�. Mechanismy, které tento p�edpoklad spl
ují, jsou tyto:  

� mechanické opot�ebení (ot�r), 

� koroze, 

� únava a stárnutí. 

Mechanickým opot�ebením rozumíme proces postupné ztráty materiálu z povrchové vrstvy 
pevného t�lesa v d�sledku t�ecího kontaktu p�i relativních pohybech v��i jinému pevnému, 
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kapalnému nebo plynnému t�lesu (látce). S nej�ast�jším mechanickým opot�ebováním se 
setkáváme u kluzných a valivých ložisek a dále pak u ozubených kol, h�ídel�, p�evodovek 
a parních a vodních turbín5.          

Na rozdíl od mechanického opot�ebení (ot�ru), u n�hož se jedná p�edevším o nežádoucí 
mechanické pochody, p�edstavuje koroze destrukci materiálu vlivem chemických nebo 
elektrochemických reakcí s jejich okolím6. 

Pod únavou rozumíme dynamickým zatížením vyvolaná selhání materiálu v d�sledku 
narušení jeho struktury s pokra�ující tvorbou trhlin a jeho rozpadem.  P�edstava o tvorb�
trhlin se zna�n� liší. Ponejvíce se jejich p�vod p�i�ítá zvyšováním pnutí vznikajícím u 
v mikrogeometrických oblastech. Ší�ení trhlin spo�ívá ve vrubovém ú�inku na konci 
trhliny a nar�stá zeslabováním nosného pr��ezu. Únavový lom za�íná zpravidla velmi 
jemným vlasovými trhlinkami na povrchu. Východiskem jsou místa se špi�kami pnutí 
(vruby, žlábky apod.). Lom se ší�í pozvolna plynule nebo skokem po pr��ezu výrobku. 
Jestliže únavový lom pokro�il tak daleko, že zbývající pr��ez již nemá dosta�ující 
únosnost, nastane celková destrukce.  

Stárnutí kovových materiál� se vyzna�uje – podobn� jako únava materiálu – vytvá�ením 
trhlinek a jejich r�stem a kon�í lomem sou�ásti. Podmínky tohoto druhu poškození a jeho 
vlastní pr�b�h se však podstatn� liší od únavy materiálu. Výchozí podmínku únavy 
materiálu tvo�í hlavn� prom�nné mechanické zatížení. Stárnutí naproti tomu nastává p�i p�i 
zvýšených teplotách i p�i konstantním mechanickém namáhání. Provozními zm�nami 
v procesu, jako je najížd�ní a dob�h, nebo regulací provozu m�že i tepelné zatížení 
vykazovat zm�ny v �ase, což op�tovn� znamená další p�ídavná zatížení7.  

2.4 M��ené veli�iny a m��ící metody posuzování  

P�ehled jednotlivých m��ených veli�in a jejich vhodnosti pro posuzování stavu stroj�
ukazuje obr 2.6 Rozdílná vhodnost uvedených m��ených veli�in (velmi dobrá, dobrá, 
podmín�n� dobrá) plyne z t�chto požadavk�: 

� spolehlivá informace o zbývající rezerv� na opot�ebení,  

� vysoká spolehlivost m��ící techniky i za provozních podmínek,  

� jednoduchá montáž, nastavení a kalibrace p�íslušných sníma�� m��ených hodnot.  

� Pomocí m��ených veli�in dle výš uvedeného obrázku lze zjiš�ovat jednotlivé 
mechanismy opot�ebení respektive jejich projevy. Vzhledem k pestrosti možných 
poškození a jejich projev� p�icházejí v úvahu r�zné druhy t�chto m��ených veli�in.  

                                                 
5 PRVNÍ BRN�NSKÁ STROJÍRNA, koncernový podnik, Brno. Preventivní údržba stroj�. Praha, 1989, 
strana 28-29. 

6 PRVNÍ BRN�NSKÁ STROJÍRNA, koncernový podnik, Brno. Preventivní údržba stroj�. Praha, 1989, 
strana 32. 

7 PRVNÍ BRN�NSKÁ STROJÍRNA, koncernový podnik, Brno. Preventivní údržba stroj�. Praha, 1989, 
strana 37 
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Obr. 2.6: M��ené veli�iny pro posuzování stroj�. 
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Tab. 2.1: P�i�azení m��ených veli�in k mechanism�m opot�ebení a projev�m poškození8. 

Mechanismus Projev poškození M��ené veli�iny 

Mechanické 
opot�ebení 
(ot�r)  

Rýhy, stopy po zadírání, eroze, vlnky, 
d�lky, vtisky, pr�razy, vydroleniny, díry 
atd. 

Absolutní kmitání ložisek 

Veli�ina stavu valivého ložiska 

Relativní kmitání h�ídel�

Relativní posunutí h�ídel�

Teplota 

Otá�ky 

Výkon, síla 

To�ivý moment  

Atd.  

Koroze  Rovnom�rný a nerovnom�rný korozní 
úbytek, po�ínající trhlinky, trhliny, 
skvrnitý, vlnitý povrch, d�lky, škrábance, 
od�eniny, zm�ny tlouš�ky, zokujení  

Absolutní kmitání ložisek 

Veli�ina stavu valivého ložiska 

Relativní kmitání h�ídel�

Zvuková emise 

Tlouš�ka vrstvy  

Elektrochemický potenciál  

Atd. 

Únava  Po�ínající trhlinky Absolutní kmitání ložisek 

Relativní kmitání h�ídel�

Protažení 

Teplota 

Zvuková emise 

Síla 

To�ivý moment  

Zjiš�ování trhlin endoskopem  

Atd.  

Stárnutí  Deformace, trhlinky  M��ení výst�ednosti 

Protažení 

Teplota 

Zvuková emise 

                                                 
8PRVNÍ BRN�NSKÁ STROJÍRNA, koncernový podnik, Brno. Preventivní údržba stroj�. Praha, 1989, 

strana 40. 
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2.5 Metody inspekce  

Pojem údržba zahrnuje všechna opat�ení k zajišt�ní a posouzení skute�ného stavu stroj� a 
za�ízení, jakož i zachování a op�tovnému vytvo�ení jejich požadovaného stavu. Preventivní 
údržba p�itom zahrnuje tu �ást opat�ení, které se provád�jí plánovit�, tj. v dob� p�edem 
ur�ené.  Ú�elem preventivních opat�ení v údržb� spo�ívá p�edevším v tom, aby se p�edešlo 
poruchám a výpadk�m vznikajícím opot�ebením, stárnutím, korozí a zne�išt�ním a 
zabránilo se tak následným škodám. Za opak je t�eba považovat korektivní údržbu 
(neplánovanou) údržbu, která slouží k op�tovnému vytvo�ení požadovaného stavu stroj�
p�i díl�ích nebo celkových výpadcích. 

2.5.1 �asový postup inspekce 

P�i inspekci, prohlídce se zjiš�uje skute�ný stav stroj� a rozsah, druh a p�í�iny jejich 
poškození. Inspekci je možné provád�t bez p�ístrojového vybavení na základ�
subjektivních pocit� (sluchem, zrakem, dotykem) nebo pomocí p�ístroj� na bázi m��ení.  

Subjektivní vjemy mohou být v ur�itých oblastech docela d�ležité a pot�ebné, nemohou 
však sloužit za východisko pro systematickou údržbu kotle. K tomuto ú�elu jsou nezbytné 
objektivní a reprodukovatelné výsledky m��ení, tedy m��icí p�ístroje. 

M��ení skute�ného stavu stroj� (tj. inspekce) m�že probíhat: 

� nepravideln� (tj. v prom�nlivých �asových intervalech), 

� pravideln� (tj. v pevných �asových intervalech) nebo, 

� pr�b�žn� (kontinuáln�).  

Intervaly m��ení lze p�itom ur�it: 

� na základ� zkušeností a údaj� získaných u obdobných stroj�,  

� pomocí statistických vyhodnocení dlouhodobých zkoušek u výrobce,  

� evidencí a statistickým vyhodnocením dat o výpadcích a údržb� získaných b�hem 
provozu. 

2.5.1.1 Nepravidelná a pravidelná inspekce 

Nepravidelnými a pravidelnými inspekcemi se získávají informace o skute�ném stavu 
stroj� pouze v okamžiku m��ení. T�mito diskontinuálními m��eními lze nap�. zjiš�ovat 
neustálý postup opot�ebení za probíhajícího provozu.  

Nepravidelná nebo pravidelná inspekce se hodí u stroj�:  

� stroj� limitujících výrobu – stroj�, p�i jejichž výpadku se sice výroba sníží, ale 
nedojde k p�erušení,  

� stroj� s normální poruchovostí – nap�. �erpadel, elektromotor�,  

� redundantních stroj�.  
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2.5.1.2 Pr�b�žná inspekce  

Pr�b�žná (kontinuální) m��ení skute�ného stavu stroj� vyžadujících trvalou instalaci 
sníma�� m��ených hodnot, pevnou kabeláž a stacionární m��ící za�ízení. Cílem je p�itom 
získávání a vyhodnocování informací o stavu stroje, pokud možno bez �asového zpožd�ní. 

Kontinuální (pr�b�žná) inspekce se doporu�uje pro:  

� stroje d�ležité pro výrobu – stroje, jejichž výpadek vede k výpadku výroby,  

� zna�n� nákladné stroje,  

� stroje s vyšší poruchovostí,  

� stroje neredundantní,  

� stroje ohrožující personál, 

� stroje ohrožující životní prost�edí.  

2.5.1.3 Metody inspekce  

Podle druhu, rozsahu a �asového pr�b�hu m��ení skute�ného stavu lze rozlišovat tyto 
metody inspekce: 

� posuzování stroj�,  

� diagnostika stroj�, 

� sledování stroj�, 

� údržba stroj� podle jejich skute�ného stavu s pravidelnou inspekcí (údržbu stroj�
podle jejich skute�ného stavu s pr�b�žnou (kontinuální) inspekcí.  

a) Posuzování stroj�  

Jedná se o: 

� zjiš�ování jedné nebo n�kolik m��ených veli�in pro posouzení stavu stroje,  

� vytvo�ení p�íslušných charakteristických hodnot (parametr�), 

� porovnání t�chto charakteristických hodnot s hodnotami mezními,  

� vyhodnocení �asového pr�b�hu charakteristických hodnot s ohledem na jejich 
dosavadní historii („trend“).  

b) Diagnostiku stroj�  

� posuzování stroj� dle bodu a), 

� diagnostiku chyb spolu s rozpoznáním závad a poškození stroje a identifikaci jeho 
poškozených �ástí.  
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c) Sledování stroj�  

Jedná se o:  

� posuzování stroj� dle bodu a),  

� automatické porovnávání charakteristických hodnot s p�edem nastavenými 
hodnotami mezními, 

� automatické vybavování výstrah nebo vynutí stroj� p�i p�ekro�ení mezních hodnot.  
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3 METODA RCM 

Organizace mohou získat konkuren�ní výhodu koncepcemi, kterými se bezpe�né, stabilní a 
spolehlivé základní prost�edky budou podílet na procesu p�idané hodnoty. Jedním ze 
základních prvk�, významným zp�sobem ovliv
ujícím spolehlivost základních prost�edk�, 
je strategie jejich údržby. Model RCM analýzy využívaný spole�ností SKF je patrný 
z obr. 3.1 na následující stránce.  

Stanovení strategie údržby probíhá ve t�ech krocích:  

� formulace strategie údržby pro každý základní prost�edek,  

� stanovení pot�ebných zdroj� pro každý základní prost�edek (pracovníci, náhradní 
díly atd.), 

� realizace strategie (osvojení, rozvinutí a provozování systém� pot�ebných 
k efektivnímu �ízení).  

Údržba zam��ená na bezporuchovost (RCM) je metoda pro zavedení programu 
preventivní údržby. Jejím hlavním p�ínosem je nižší poruchovost, což potvrzuje �ada 
aplikací ve sv�t� pro složit�jší technologie.  

Základní principy RCM:  

� definují hranice systému a/nebo subsystému,  

� definují se funkce každého systému a/nebo subsystému,  

� identifikují se funk�n� významné prvky,  

� identifikují se p�í�iny poruch funkce funk�n� významných prvk�,  

� p�edvídají se následky t�chto poruch a pravd�podobnost jejich výskytu,  

� identifikují se použitelné a efektivní údržbá�ské zásahy (operace) které tvo�í 
po�áte�ní program údržby,  

� zavede se dynamický program údržby, který vyplývá z rutinní a systematické 
aktualizace po�áte�ního programu údržby. 

Proces analýzy RCM zahrnuje kladení a zkoumání následujících otázek:  

� Jaké úkoly má za�ízení plnit a jaký od n�j za sou�asných podmínek o�ekáváme 
výkon?  

� K jakým typ�m selhání m�že dojít? 

� Jaké jsou p�í�iny jednotlivých funk�ních poruch? 

� Co p�esn� se p�i konkrétní poruše odehrává?  

� Jakým zp�sobem narušuje porucha chod za�ízení?  

� Jakým zp�sobem lze poruchu p�edpov�d�t nebo ji zabránit? 
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� Co je t�eba ud�lat, neexistuje-li doposud žádné preventivní opat�ení?   

Obr. 3.1: Zjednodušený model RCM analýzy používaný spole�ností SKF v rámci softwaru AMST. 

Jde o systematické otázky, které zajiš�ují:  

� funkci analyzovaného stroje nebo za�ízení,  

� možné poruchy a jejich dopady,  

� d�sledky poruch,  
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� strategii ošet�ování poruch.  

Odhalení následk� poruch považuje tato metoda za d�ležit�jší než její technický charakter. 
Pot�eby takto pojaté údržby jsou obvykle menší než pot�eby údržby po poruše postavené 
na „hašení problému“.  

Tato metoda umož
uje vytvo�it efektivní strategii �ízení hmotných aktiv p�i zohledn�ní 
bezpe�nosti provozu, ekologických požadavk� i optimálního výkonu stroje9.  

3.1 Znalost a výcvik  

Analýza RCM vyžaduje znalosti a zkušenosti odborník� s objektem a jeho provozním 
kontextem. K analýze jsou nutné:  

� znalosti a zkušenosti s procesem RCM,  

� podrobné znalosti o objektu a pat�i�ných rysech návrhu,  

� znalosti o provozním kontextu objektu,  

� znalosti o stavu objektu (když se analyzují stávající za�ízení),  

� pochopení zp�sobu poruch a jejich následk�,  

� znalosti odborníka o omezeních, jako je legislativa, na�ízení a p�edpisy týkající se 
bezpe�nosti a životního pop�edí,  

� znalosti o technikách a nástrojích údržby,  

� znalosti o nákladech10.  

3.2 Provozní kontext  

P�ed provád�ním RCM analýzy je zásadn� d�ležité, aby byla vypracována specifikace 
provozního kontextu. V této specifikaci má být popsáno, jak je objekt provozován, p�i�emž 
mají být uvedeny podrobnosti o žádoucích technických parametrech (výkonnosti systému).  
V provozních kontextech se mají velmi pe�liv� uvážit problémy se zálohováním a to 
s ohledem na skute�nost, že pro odlišný program údržby m�že být požadován pro 
neaktivní za�ízení.  

3.3 FMEA/ FMECA 

Problematika analýzy p�í�in, druh� a následk� poruch a poruchových stav� je mimo�ádn�
d�ležitá pro zvyšování provozní spolehlivosti a slouží jako významný podklad pro tvorbu 
program� preventivní údržby a dalších následných opat�ení. Metoda FMEA (Failure/Fault  
Modes and Effect Analysis), tj, Analýza druh� poruch a jejich následk� nazývaná též 

                                                 
9 BUZÍK, Pavel. Manažer údržby: organizace a �ízení údržby výrobních za�ízení. 1. vyd. Praha: �eská 
spole�nost pro údržbu, 2004, strana 1-92. 

10 EN 603300-3-11. Management spolehlivost: �ást 3-11: Pokyn k použití - Údržba zam��ená na 
bezporuchovost. CENELEC, 2009, strany 18 a 19. 
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Analýza možností vzniku vad a jejich následk�, je metoda systematické analýzy možných 
druh� a d�sledk� poruchových stav� a jejich uspo�ádání podle stupn� závažnosti.  

Na vlastní analýzu navazuje návrh a provád�ní nápravných opat�ení k odstran�ní 
nejzávažn�jších identifikovatelných možných poruch (vad).  

Metoda se používá v období vývoje, návrhu výrobku a procesu.  

Rozší�ením metody o hodnocení kriti�nosti dostaneme metodu FMECA (Failure/Fault 
Modes, Effects and Criticality Analysis), tj. Analýzy druh�, d�sledk� a kriti�nosti poruch. 
Metoda byla vyvinuta v 60. letech v USA v NASA pro projekt Apollo. Po jejím zavedení 
v kosmonautice našla brzy uplatn�ní v letectví, jaderné energetice a dalších pr�myslových 
odv�tvích.  

Analýzy FMECA se provádí v níže uvedených krocích: 

� Analyzuje se, jak má sou�ást systému vykonávat funkci,  

� Zjistí se potenciální druhy, druhy, d�sledky a p�í�iny poruch, 

� Zjistí se riziko p�íslušející jednotlivým druh�m poruch a jejich d�sledk�m,  

� Stanoví se doporu�ená opat�ení k odstran�ní nebo snížení rizika a provedou se.  

Princip aplikace jak FMEA tak i FMECA lze stru�n� formulovat: „Co se stane, když 
skute�n� vznikne potenciáln� možná porucha (vada) a vznikne následný poruchový 
stav, jakých d�sledk� je nutné se obávat, jak je vznik poruchy (vady) pravd�podobný 
a jak to lze p�edvídat a zabránit tomu?“.  

Jednotlivými díl�ími výsledky aplikace metody jsou:  

� identifikace všech možných druh� poruchových stav� (poruch, vad, chyb),  

� ohodnocení jejich závažnosti z hlediska jejich následk�,  

� zkoumání jejich p�í�in, 

� zkoumání možných nápravných opat�ení k odstran�ní (nebo alespo
 potla�ení), 
stanovené množiny identifikovaných nejzávažn�jší poruchových stav�, 

� návrh a zp�sob provedení nápravných opat�ení v�etn� stanovení odpov�dnosti a 
termínu jejich provedení,  

� ohodnocení zlepšeného stavu po provedení nápravných opat�ení.    

P�i aplikaci metody se používá induktivní postup „zdola nahoru“ 

� analýza za�íná tedy ne „nejnižší“ úrovni, u každého identifikovaného 
potencionáln�, možného poruchového stavu se zkoumá a usuzuje, jaké m�že mít 
d�sledky na vlastnosti ne nejbližší vyšší úrove
 systému,  

� výsledný d�sledek se stane druhem poruchového stavu na následující vyšší úrovni 
systému, 
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� postupným opakováním tohoto postupu až k nejvyšší úrovni se zjiš�ují a hodnotí 
všechny jednotlivé potencionáln� možné poruchové stavy konstrukce �i procesu 
výrobku jako celku. 

Obecný postup p�i aplikaci FMECA: 

1. Identifikují se jakékoliv myslitelné, potencionáln� možné poruchy (vady, defekty, 
chyby apod.) a analyzují se jejich možné projevy, d�sledky, p�í�iny. 

2. Jednotlivé poruchy se kvantifikuji pomocí míry rizika. Více viz.kap. 3.3.2.  

3. Provede se set�íd�ní všech identifikovaných možných poruch (vad) podle velikosti 
míry rizika/priority a navrhnou se opat�ení k náprav� (zm�na konstruk�ního �ešení, 
zm�na programu preventivní údržby atd.) pro poruchy s vysokou mírou rizika.  

V oblasti managementu údržby je FMEA/FMECA uplat
ována p�edevším k analýze 
skute�n� vznikajících poruch. FMEA/FMECA je jádrem RCM analýzy.

Podmínkami úsp�šného a efektivního využívání FMEA: 

� aplikace metody musí být provázena zásahy v podob� nápravných opat�ení, 
k odstran�ní p�í�in nezávazn�jších identifikovaných možných poruch. Tzn., 
�ešitelský tým musí být vybaven ur�itými pravomocemi,  

� metodu FMEA je nutné chápat jako metodu týmovou, vychází se z kolektivní 
zkušenosti,    

� po�íta�ová podpora FMEA pro dokumentování výsledk�,  

� zajišt�ní zp�tné vazby, 

� získání podklad� a informací pro úsp�šnou aplikaci proaktivní 11.  

3.3.1 Analýza druh� d�sledk� a p�í�in poruch  

Níže jsou uvedeny n�které možné zp�soby druh� poruch:  

� opot�ebení (adhezivní, abrazivní, erozivní, únavové, vibra�ní, kavita�ní)  

� porucha celistvosti (lom) 

� deformace  

� otla�ení 

� koroze 

� mechanické zaseknutí 

� vibrace  

� uvoln�ní 

                                                 
11 BUZÍK, Pavel. Manažer údržby: provozní spolehlivost výrobních za�ízení. 1. vyd. Praha: �eská spole�nost 
pro údržbu, 2004, strana 2-55 až 2-58. 
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� nez�stává v nastavené pozici 

� neotvírá 

� nezavírá 

� porucha v pozici „otev�eno“ 

� porucha v pozici „zav�eno“ 

� vnit�ní a vn�jší net�snost  

� mimo toleranci nad 

� mimo toleranci pod 

� omyle vyvolaná �innost 

� p�erušovaná �innost 

� nesprávná �innost 

� chybná indikace  

� omezený pr�tok 

� nezastavuje 

� nenabíhá 

� nespíná 

� p�ed�asná �innost 

� zpožd�ná �innost 

� chybný vstup (zvýšený) 

� chybný vstup (snížený) 

� chybný výstup (zvýšený) 

� chybný výstup (snížený) 

� ztráta vstupu  

� ztráta výstupu  

� zkrat (elektrický) 

� p�erušení (elektrické) 

� svod (elektrický) 

� jiné.  
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V níže uvedených bodech jsou uvedeny možné p�í�iny poruch:  

� opot�ebení (adhezivní, abrazivní, erozivní, únavové, vibra�ní, kavita�ní)  

� deformace  

� otla�ení 

� koroze 

� nevhodné konstruk�ní �ešení  

� špatná specifikace materiálu  

� nesprávná tlouš�ka materiálu  

� nesprávná tolerance  

� nevyváženost 

� nevhodné t�sn�ní 

� nedostate�ná ochrana proti vlivu prost�edí  

� špatná izolace  

� nevhodné mazivo  

� ucpané potrubí 

� p�etížení 

� vniknutí cizího p�edm�tu  

� chyba obsluhy  

� špatná preventivní údržba  

Možnými d�sledky poruch jsou:  

� ztráta funkce  

� omezená funkce  

� zhoršení ekonomiky provozu  

� ztráta z rizika poruchy  

� provozní ztráty  

� bezpe�nost – ohrožení zdraví a života  

� špatný vzhled 

� hlu�nost  

� nepravidelný chod 
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� zhoršené ovládání12  

Pokud by FMEA analýza byla �ešena ve fázi návrhu, musely by se pro jednotlivé 
komponenty kotle �ešit díl�í detaily, které mají vliv na celkovou životnost za�ízení. V praxi 
se pak m�že jednat o detailn�jší posouzení:   

� pnutí kotlových t�les od dilatace, kmitání kotle, dynamických zm�n tlaku, 
z cirkulace kotelní vody, hmotnosti vody v bubnu a hmotnosti bubnu, p�i velkých 
tlouš�kách st�n pak od rozdílu teplot na povrchu a uvnit� bubnu, rychlosti nájezdu 
atd., 

� výkovk�,

� cirkulace kotlové vody,  

� spoj� komor s jednotlivými svazky výh�evných ploch,  

� spoj� bubnu se zavod�ovacími trubkami a p�evád�cími trubkami, spoj�
bubnu s p�íslušenstvím kotle (vodoznaky apod.), 

� materiálovému provedení kotle a výrobních tolerancí materiálu,  

� tepelného zpracování,  

� výrobních tolerancí trubek po ohýbání (zeslabení po ohýbání) – v d�sledku 
zmenšení tlouš�ky st�ny m�že dojít k poruše p�eh�íváku i po 10 000 až 20 000 
provozních hodin,  

� vzdálenosti trubek p�eh�ívák� a ekonomiséru – zajišt�ní stejných rychlostí 
spalin (prevence proti erozi) a zajišt�ní p�ístupnosti ke svár�m pro jejich opravu,  

� proud�ní spalin kanály tak, aby rozdíl teplot mezi vnit�ní a vn�jší st�nou byl pro 
konvek�ní plochy 30 oC a pro sálavé p�eh�íváky 50 oC, 

� použití vhodných typ� armatur, 

� rovnom�rnosti p�ívodu tepla, 

� pom�r� v ekonomiséru p�i r�zných provozních stavech kotle,  

� ochran proti erozi na stran� ekonomiséru a p�eh�ívák�,  

� zanášení oh�ívák� vzduchu,

� korozi oh�ívák� vzduchu,  

� nalepováním strusky na st�nách kotle13, 

� vym�nitelnost trubek oh�ívák� vzduchu,  

                                                 
12 BUZÍK, Pavel. Manažer údržby: provozní spolehlivost výrobních za�ízení. 1. vyd. Praha: �eská spole�nost 
pro údržbu, 2004, strana 2-59 až 2-60. 
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� ocelovým konstrukcím a plošinám kotle,  

� statice velkých stroj� (základ� rota�ních pohon� a jejich kotvení s ohledem na 
jejich dynamické ú�inky),  

� seizmicitu,  

� odvodn�ní pojistných ventil� a tlumi�� hluku,  

� systému odkalu kotle tak, aby nedocházelo k poškozování armatur,  

� vibracím armatur a polní instrumentaci tak, aby nedocházelo k jejich 
poškozování  

� kotvení a dilataci zazdívky,  

� provedení a chlazení ústí ho�ák� – zabrán�ní jejich deformaci,  

� návrhu za�ízení pro odleh�ení a potla�ení výbuchu,  

� odd�lení mlýnských okruh� od spalovací komory pro údržbá�ské zásahy, 

� eliminaci rizik zám�ny materiálu 

� korozi (kyslíkové, korozi pod nános, atd.)

� p�enosu solí z bubnu do p�eh�ívák�  

� atd.14  

P�i FMEA analýze, eventuáln� FMEACA analýze mohou významn� napomoci i další 
metody jako:  

� analýza stromu poruch  

� funk�ní analýza 

P�íklad takové funk�ní analýzy kotle je na následujících obrázcích.  

                                                 
14 KRAUTMANN, František. Poruchy parních kotl�. První. Košice: Alfa, n.p., 1973. ISBN 63-054-3. 
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Obr. 3.2: Funk�ní analýza první úrovn�.   
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Obr.3.3: Funk�ní analýza druhé úrovn�.  
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Obr. 3.4: Funk�ní analýza t�etí úrovn�.  
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3.3.2 Hodnocení poruch  

V praxi i v softwaru AMST se používají dv� metody hodnocení poruch a to RBI a analýza 
kriti�nosti.  

3.3.2.1 RBI  

RBI (Risk Based Inspection) p�edstavuje proces posuzování a �ízení rizika ztráty integrity 
tlakových za�ízení. Toto riziko je možné primárn� �ídit vykonáváním kontroly stavu 
za�ízení vhodnými metodami údržby. Využití tohoto p�ístupu umož
uje zm�nu v �ízení 
prevence vyhrazených technických za�ízení (VTZ) na základ� jejich stavu, vyhodnoceného 
prost�ednictvím spole�ensky p�ijatelného rizika. Dalším možným využitím RBI je využití 
této metody p�i posuzování rizika pro plánování a podporu výkladu nebo výsledky z 
inspekce, testování a sledování. Poskytuje pln� vyvinutou kontrolu a sledování plán�, které 
jsou v souladu s obchodními cíli a regula�ními požadavky koncového uživatele. Program 
RBI je zp�sob �ízení integrity prost�edk�, �ímž se získá optimální návratnost, pokud jde o 
bezpe�nost, zlepšení spolehlivosti závodu a optimalizovaných náklad�. Jedná se o systém 
pro stanovení priorit a zam��ení kontroly tak, aby byl co možná nejv�tší dopad na 
spolehlivost a bezpe�nost plánu. 

Tab. 3.1: Možný p�íklad hodnocení pravd�podobnosti poruchy.  

Kvalitativní posouzení 
výskytu poruch 

Pravd�podobnost poruchy Bodové hodnocení 

Velmi vysoká“ porucha je 
tém�� nevyhnutelná 

≥ 0,500 10 

0,333 9 

Vysoká: Opakované poruchy  0,125 8 

0,050 7 

st�ední: ob�asné poruchy  0,012 6 

0,002 5 

0,0005 4 

Nízká: relativn� málo poruch  0,00006 3 

0,000006 2 

Vzdálená: porucha je tém��
nepravd�podobná  

� 0,0000006 1 
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Tab. 3.2: Hodnocení odhalitelnosti výskytu a následku poruchy. 

Odhalitelnost Kvalitativní posouzení Bodové 
ohodnocení 

Absolutn� nemožná Posuzování neodhalí možnou p�í�inu ani 
poruchu 

10 

Velmi vzdálená  Velmi vzdálená možnost, že posuzování 
odhalí možnou p�í�inu nebo poruchu  

9 

Vzdálená Vzdálená možnost, že posuzování odhalí 
možnou p�í�inu nebo poruchu 

8 

Velmi malá Velmi malá možnost, že posuzování odhalí 
p�í�inu nebo poruchu  

7 

Malá Malá možnost, že posuzování odhalí p�í�inu 
nebo poruchu 

6 

Pr�m�rná  Pr�m�rná možnost, že posuzování odhalí 
p�í�inu nebo poruchu 

5 

Mírn� nadpr�m�rná Mírn� nadpr�m�rná možnost, že posuzování 
odhalí p�í�inu nebo poruchu 

4 

Vysoká  Vysoká možnost, že posuzování odhalí p�í�inu 
nebo poruchu 

3 

Velmi vysoká Velmi vysoká možnost, že posuzování odhalí 
p�í�inu nebo poruchu 

2 

Tém�� jistá  Posuzování tém�� jist� odhalí možnou p�í�inu 
nebo poruchu  

1 
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Tab. 3.3: Hodnocení významu a následku poruchy.  

Následek poruchy Význam poruchy Bodové 
ohodnocení 

Nebezpe�ný – bez výstrahy  Porucha bez výstrahy ovliv
uje bezpe�nost 
nebo dodržování zákonných požadavk�

10 

Nebezpe�ný – s výstrahou  Porucha ovliv
uje bezpe�nost nebo 
dodržování zákonných požadavk� s výstrahou  

9 

Velmi vážný Úplná ztráta schopnosti plnit požadovanou 
funkci, zp�sobí závažné poškození s velkými 
ekonomickými dopady, ale neovlivní 
bezpe�nost  

8 

Vážný �áste�ná schopnost plnit požadovanou funkci 
– snížená výkonnost a zhoršená ekonomika 
provozu 

7 

St�ední Úplná ztráta schopnosti plnit požadovanou 
funkci zajiš�ující pohodlí, porucha obt�žuje 
p�i manipulaci  

6 

Nízký �áste�ná ztráta schopnosti plnit požadovanou 
funkci zajiš�ující pohodlí uživatele  

5 

Velmi nízký Ztráta schopnosti plnit požadovanou funkci 
zp�sobující pouze lehké potíže uživatele 

4 

Malý Ztráta schopnosti plnit estetickou funkci, 
kterou zaznamená pr�m�rný uživatel   

3 

Velmi malý Ztráta schopnosti plnit estetickou funkci, 
kterou zaznamená pouze náro�ný uživatel  

2 

Žádný  Žádný následek  1 

3.3.2.2 Matice kriti�nosti 

Použití RCM pro všechny zp�soby poruch identifikované v rámci analýzy poruch nebývá 
vždy nákladov� efektivní. M�že být tudíž nutné, aby organizace využila n�jaký logický 
strukturovaný proces pro stanovení, které zp�soby poruch mají být v celém pr�b�hu RCM 
analýzy zpracovány, aby se dosáhlo p�ijatelné úrovn� rizika. Nejpoužívan�jší metodou je 
analýza kriti�nosti, p�i které se kombinuje závažnost a intenzita výskytu. Hodnota 
kriti�nosti se používá k identifikaci t�ch zp�sob� poruchy, u kterých je riziko p�ijatelné a 
tudíž nevyžadují management poruch. U poruch, u kterých se nevyžaduje žádná analýza, 
se �asto stává, že je dovoleno, aby poruchy nastaly a nepoužila se žádná politika aktivní 
preventivní údržby, toto rozhodnutí však závisí na organizaci a jejich cílech15. 

                                                 
15 EN 603300-3-11. Management spolehlivost: �ást 3-11: Pokyn k použití - Údržba zam��ená na 
bezporuchovost. CENELEC, 2009, strana 22.  
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Tab. 3.4 Možná podoba matice kriti�nosti.  

Bezpe�nost Finan�ní dopad  
(P1+P3) 

Dopad na životní 
prost�edí 

Extrémn�
vysoký  

S1 

Fatální následky 

Dlouhodobý ú�inek 
na ve�ejnost 

F1 

Finan�ní dopad v�tší 
jak 5 mil. K�

E1 

P�ekro�ení 
dvojnásobku 

emisního limitu 

Vysoký S2 - Smrtelné zran�ní

Zran�ní 
s dlouhodobou 

pracovní 
neschopností 

F2 

Finan�ní dopad od 1 
mil. K� do 5 mil. K�

E2 

P�ekro�ení emisního 
limitu od 1,2 do 

dvojnásobku 

St�ední  S3 

Zran�ní vyžadující 
hospitalizaci 

Zran�ní vyžadující 
domácí lé�bu 

F3 

Finan�ní dopad od 
0,25 mil. K� do 1 

mil. K�

E3 

P�ekro�ení limitu 
emisí do 1,2 násobku 

limitu 

Nízký  S4 – První pomoc F4 

Finan�ní dopad 
menší než 0,25 mil. 

K�

E4 

Zvýšení emisí do 
úrovn� limitu 

Tady je nutné se zastavit. Matice kriti�nosti m�že mít r�znou podobu. Matice kriti�nosti 
tak definuje strategie údržby za�ízení a do jisté míry odráží i charakter daného odv�tví. 
Ekologické hledisko (pln�ní/nepln�ní zákonem daných emisních limit�) je používáno tam, 
kde to m�že být relevantní. V pr�myslové energetice m�žeme aplikaci tohoto kritéria 
kriti�nosti hledat zejména u nov� budovaných odsi�ovacích jednotek a za�ízení pro 
odlu�ování tuhých �ástic. Hledisko bezpe�nosti by m�lo být uplat
ováno tam, kde je nutné 
údržbu �ídit tak, aby nedošlo k ohrožení osob.  

Softwarový produkt AMST dává možnost RCM analýzy stejných za�ízení zpracovávat pro 
r�zné matice kriti�nosti. Dokonce je možné, aby nap�íklad kotel byl zpracován s využitím 
jedné (unifikované) matice kriti�nosti a klí�ová, �ekn�me strategická (riziková) za�ízení 
byly z hlediska kriti�nosti podrobeny vlastní (specifickou) maticí kriti�nosti.  
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Pro ud�lání si celkového pohledu na danou problematiku je nutné uvést, že v podmínkách 
jednoho podniku pro obdobná za�ízení mohou stejná kritéria nabývat r�zných hodnot.              
O jejich výši budou vždy rozhodovat lokální podmínky (specifika) jako nap�íklad:  

� cena paliva,  

� velikost turbín,  

� blokové nebo sb�rnicové uspo�ádání kotl� a turbín,  

� disponibilita záložního zdroje,  

� atd.  

R�zn� nastavená kritéria se budou dávat velmi rozdílné pohledy na strategii údržby.  
V roce 2006 prezentovala spole�nost LUKOIL na mezinárodní konferenci týkající se RCM 
v rámci aplikace metody RCM na petrochemické za�ízení níže uvedená kritická kritéria 
za�ízení:  

� E1 – Únik do ovzduší  

� E2 – Únik do ovzduší spojený se zna�ným �išt�ním prost�edí  

� P1 – výrobní ztráty v�tší než 72 hodin  

� P2 – výrobní ztráty 24 – 72 hodin  

� S1 – Fatální následky  

� S2 – Dlouhodobý ú�inek na ve�ejnost 

Pro tato výše uvedené kritická kritéria identifikovali 132 kritických za�ízení z celkového 
po�tu 1 315.16

3.4 Databáze za�ízení  

RCM analýzu je možné realizovat v r�zném rozsahu. Na obr. 3. 5. je znázorn�no �len�ní 
elektrárny na jednotlivé systémy, subsystémy a za�ízení a komponenty za�ízení.  

                                                 
16 PETROV, Stefan. SRCM® and RBI Analysis of FCC, LUKoil Neftochim Bourgas Bulgaria Refinery: 

ASSET MANAGEMENT 2006.  
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Obr. 3.5: Struktura za�ízení. 

RCM analýzu m�žeme realizovat nap�íklad na t�chto možných úrovních:  

a) Kotel jako celek  

b) Kotel �len�ný pouze na funk�ní celky  

� systém voda – páry,  

� systém spaliny – vzduch,  

� systém p�ípravy paliva,  

� systém olejových ho�ák�,  

� atd.  

c) Kotel �len�ný na jednotlivá za�ízení  

� armatura,  

� potrubí,  

� mazací stanice oleje,  

� ekonomisér, výparník, p�eh�ívák,  

� atd.  

d) Kotel �len�ný na jednotlivá za�ízení v�etn� jejich komponent  

� Mazací stanice oleje  
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• �erpadlo mazacího oleje,  

• chladi� mazacího oleje,  

• nádrž mazacího oleje,  

• potrubí mazacího oleje,  

• m��ení hladiny mazacího oleje atd.  

� Hlavní parní šoup�  

• t�leso ventilu, 

• hrdlo, 

• víko, 

• t�men, 

• h�ídel, 

• t�snící kroužek, 

• �ep,  

• pojistný kroužek, 

• šestihranná matice,  

• atd.  

Program AMST umož
uje v této �ásti jak migraci dat za�ízení v b�žných datových 
formátech, stejn� tak umož
uje kopírování jednotlivých položek za�ízení, komponent. 
K jednotlivým za�ízením lze p�i�adit díl�í dopl
ující informace jako nap�íklad:  

� základní technické informace o za�ízení, 

• výkon, 

• materiálové provedení, 

• atd., 

� pot�ebné náhradní díly a jejich cen, 

� atd. 

3.5 Analýza historických záznam� poruch   

V kontextu RCM má analýza záznam� poruch n�kolik význam�:  

� m�že doplnit typovou databázi poruch o specifické poruchy za�ízení, 

� umož
uje odhadnout st�ední doby do poruchy,  

� za delší �asové období m�že p�isp�t k odhalení konstruk�ních vad za�ízení. 
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D�ležité je, aby se sou�ástí analýzy staly i drobné poruchy a skoronehody a poruchy 
odstran�né v rámci servisních zásah� výrobc� za�ízení apod.    

3.6 Strategie údržby  

Další �ástí analýzy je výb�r strategie údržby daného za�ízení, tj. o rozhodnutí jakým 
zp�sobem bude za�ízení udržováno. V programu AMST se to provádí pomocí p�ehledného 
rozhodovacího stromu s grafickou navigací.  

V praxi rozlišujeme níže uvedené strategie údržby za�ízení:  

� RTF (Run to Failure) – provoz za�ízení do poruchy,  

� CBM (Condition Based Maintenance) - údržba vycházející ze stavu za�ízení, 

� SM (Scheduled Maintenance) – plánovaná údržba podle �asového kalendá�e,  

� FFM (Failure Finding Maintenance) – údržba zjiš�ováním závady, 

� MOD (Modification) – modifikace za�ízení. 

Softwarový nástroj uživatele v rámci RCM analýzy provádí jednotlivými možnými 
poruchami za�ízení a pomáhá uživateli rozhodovat o nejvýhodn�jší strategii údržby pro 
dané za�ízení. Rozhodovací strom je uveden na obrázku 3.6. 

Obr. 3.6: Rozhodovací strom (blok) pro výb�r nejvhodn�jší strategie údržby. 
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3.7 Standardy údržby  

Tam, kde nejsou standardy, nem�že dojít ke zlepšení. Po�áte�ním bodem jakéhokoliv 
zlepšení je znalost toho, kde se p�esn� nacházíme. Standard by m�l být závazný pro 
každého a je úkolem vedoucích pracovník�, aby dohlíželi na to, že všichni pracují podle 
standardu. Každý standard obnáší následující vlastnosti: 

� individuální autorizace o zodpov�dnost, 

� p�enos osobních zkušeností na další generací zam�stnanc�,  

� p�enos osobní zkušenosti a know-how na organizaci,  

� shromaž�ování zkušeností (p�edevším pou�ení z chyb) v rámci organizace,  

� zavád�ní know-how, získaného na obdobném za�ízení, do provozní a údržbá�ské 
praxe podobných za�ízení,  

� disciplínu.17

Tab. 3.5: Kritéria výb�ru údržbá�ských zásah� (úkol�)18. 

Údržbá�ský 
zásah 

Kritéria použití Kritéria efektivnosti 

Bezpe�nosti Provozu P�ímých náklad�

Mazání nebo 
ošet�ování  

Dopln�ní/vým�na 
maziv a dalších 
provozních náplní 
musí snížit rychlost 
degradace funkce  

Údržbá�ský 
zásah musí 
snížit riziko 
poruchy  

Údržbá�ský 
zásah musí 
snížit riziko 
poruchy na 
p�ijatelnou 
úrove
  

Údržbá�ský zásah 
musí být 
ekonomicky 
efektivní 

Provozní, 
vizuální nebo 
automatická 
kontrola  

Musí být možná 
identifikace poruchy  

Údržbá�ský 
zásah musí 
zajistit 
p�im��enou 
pohotovost, aby 
se snížilo riziko 
vícenásobných 
poruch 

Nepoužívá se  Údržbá�ský zásah 
musí zajistit 
p�im��enou 
pohotovost, aby se 
zabránilo 
ekonomickým 
následk�m 
vícenásobných 
poruch, a musí být 
ekonomicky 
efektivní 

Prohlídka, 
kontrola 

Snížená odolnost 
proti poruchám musí 

Údržbá�ský 
zásah musí 

Údržbá�ský 
zásah musí 

Údržbá�ský zásah 
musí být 

                                                 
17 MASAAKI, Imai. KAIZEN: Metoda, jak zavést úsporn�jší a flexibiln�jší výrobu v podniku. 1. vydání. 
Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0461-3, strana 89-90. 

18 BUZÍK, Pavel. Manažer údržby: provozní spolehlivost výrobních za�ízení. 1. vyd. Praha: �eská spole�nost 
pro údržbu, 2004, strana 2-106. 
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funkce nebo 
monitorování 
stavu  

být zjistitelná a 
rychlost snižování 
odolnosti proti 
poruchám musí být 
p�edvídatelná.  

snížit riziko 
poruch, aby byl 
zajišt�n 
bezpe�ný 
provoz.  

snížit riziko 
poruch na 
p�ijatelnou 
úrove
.  

ekonomicky 
efektivní, tj. náklady 
na zásah musejí být 
menší než náklady 
na poruchy, jímž by 
zásah zabránil. 

Obnova  Objekt (prvek) musí 
vykazovat 
charakteristiky 
degradace funkce p�i 
identifikované dob�
provozu. Musí být 
možné obnovit objekt 
do specifikovaného 
standardního stavu.  

Obnov musí 
snížit riziko 
poruch, aby 
byla zajišt�na 
bezpe�nost 
provozu.  

Obnova musí 
snížit riziko 
poruch na 
p�ijatelnou 
úrove
.  

Obnova musí být 
ekonomicky 
efektivní, tj. náklady 
na obnovu musí být 
menší, než náklady 
na poruchy, jímž by 
obnova zabránila. 

Vy�azení  Objekt, prvek musí 
vykazovat 
charakteristiky 
degradace funkce p�i 
identifikovatelné 
dob� provozu a velký 
podíl prvk� musí tuto 
dobu p�ežít 

Mezní bezpe�ná 
doba života 
musí snížit 
riziko poruchy, 
aby byl zajišt�n 
bezpe�ný 
provoz.  

Vy�azení musí 
snížit riziko 
poruch na 
p�ijatelnou 
úrove
.  

Ekonomická mezní 
doba života musí být 
ekonomicky 
efektivní, tj. náklady 
na vy�azení musí být 
nižší, než náklady na 
poruchy, jímž by 
vy�azení zabránilo   
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4 PROJEKT RCM  

Dostupná literatura uvádí, že více jak polovinu poruch zp�sobuje b�žné opot�ebení. Tyto 
poruchy je možné eliminovat v�asn� provedenou preventivní údržbou nebo aplikací 
monitorovacích a diagnostických metod. Poruchy zp�sobené nevhodným provozem a 
chyby obsluhy je možné eliminovat optimalizací provozních podmínek, školením obsluhy 
�i konstruk�n� organiza�ními opat�eními minimalizujícími riziko chyby obsluhy. Poruchy 
vzniklé nedostatkem mazání a �išt�ní a chyby zp�sobené špatn� provedenou údržbou je 
možné eliminovat prost�ednictvím optimalizace údržbá�ských proces�, zavedením systému 
autonomní údržby a dalšími opat�eními, které sjednocuje p�ístup TPM. Poruchy zp�sobené 
konstruk�ními vadami je možné odstranit konstruk�ními úpravami. P�i realizaci t�chto 
úprav je vhodné vycházet záv�r� analýz FMEA19. 

V následujících kapitolách je detailn�ji popsán projekt RCM práškového granula�ního 
kotle tak, jak byl realizován. Vlastní principy a metody RCM analýzy byly již popsány 
v kapitole 3 této práce.   

4.1 Provozní kontext  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2, prvním nezbytným krokem v RCM analýze je 
vytvo�ení nebo seznámení se s provozním kontextem za�ízení a vlastním za�ízením.  

Provozní kontext analyzovaného za�ízení je možné shrnout do níže uvedených bod�:  

� analyzované za�ízení (parní práškový granula�ní kotel s p�ímým foukáním 
uhelného prášku o výkonu 100 t/h, tlak páry 6,0 MPa, teplota páry 485 oC, teplota 
napájecí vody 105 oC) je provozováno v blokovém uspo�ádání s parní turbínou o 
výkonu 8 MWe a tak výpadek kotle automaticky znamená výpadek protitlaké 
turbíny neposkytující podp�rné služby pro spole�nost �EPS, 

� kotel je v dob� zálohy udržován v tzv. mokré konzervaci, 

� kotel slouží jako špi�kový zdroj tepla v zimním období,  

� ro�ní pr�m�rný výkon kotle je 55 t/h,  

� palivem je �erné uhlí s b�žnou melitelností, 

� najížd�cím palivem je lehký topný olej, 

� po roce 2023 se v sou�asné dob� neuvažuje s jeho provozem, 

� údržba je realizována jak interními, tak i externími zam�stnanci, 

� k dispozici pro RCM analýzu jsou zejména níže uvedené zdroje dat:  

• místní provozní a pracovní p�edpisy,  

                                                 
19 The15th International Scientific Conference Trends and Innovative Approaches in Business Processes 
“2012” 
�
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• návody výrobc� pro provoz a údržbu jednotlivých za�ízení,   

• protokoly z vnit�ních a provozních revizí,  

• protokoly z m��ení vibrací,  

• protokoly z kontrol kotlových t�les, 

• zprávy z materiálových diagnostik tlakového celku, 

• záznamy o poruchách spojených s odstávkou za�ízení vedených v zápisech 
z poruchových komisí,  

• záznamy o preventivní a korektivní údržb� v informa�ním systému IBM LN 
a IBM Maximo,  

• �íselníky za�ízení,  

• PI digramy a projektová dokumentace,  

• další.    

� 80 % standard� preventivní údržby je zavedeno v informa�ním systému Maximo,  

� provozní hodiny jednotlivých za�ízení jsou k. 31. 12. 2013 následující:    

     Tab. 4.1: Provozní hodiny jednotlivých za�ízení.  

�ást kotle Po�et provozních hodin 

Ocelová konstrukce kotle  285 654 

P�eh�ívák PI 120 833/60 555 

P�eh�ívák PII  120 833 

P�eh�ívák PIII  120 833/60 555

Buben – kotlové t�leso  60 555 

Ekonomisér  60 555 

Oh�ívák vzduchu  60 555 

  



FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 47 

� údaje o provozu za�ízení jsou uvedeny v tab. 4.2  

Tab. 4.2: Údaje o provozu a disponibilit�.  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Po�et provozních 
hodin  

3 808 4 296 3 634 3 632 4 689 3 705 

�etnost poruch  0 3 3 4 8 5 

St�ední doba mezi 
poruchami [hod] 

- 2 432 1 211 908 586 741 

Technická 
disponibilita [%] 

100 99,2 99,8 99,39 99,33 98,4 

Náklady na 
poruchy HVZ 
[K�] 

0 515 737 523 712 325 833 541 740 1 210 730 

� po�ty start� kotle jsou v níže uvedené tabulce  

Tab. 4.3: Po�ty start� kotle.  

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Po�et teplých 
start� kotle  

0 3 2 6 15 4 

Po�et studených 
start� kotle  

3 3 6 4 6 4 
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� p�ehled poruch tlakového celku je uveden v tab. 4.4  

Tab. 4.4 P�ehled poruch tlakového celku.  

�ást tlakového 
celku  

Datum net�snosti �íslo trubky Náklady na 
poruchu [K�] 

Mechanismus 
poruchy 

Pravá membránová 
st�na  

6. 1. 2010 10 418 818 P�eh�átí  

11. 7. 2006 20 1 533 779 P�eh�átí 

5. 3. 2006 21 836 618 P�eh�átí 

7. 7. 2006 10 908 029 P�eh�átí 

Levá membránová 
st�na  

17. 4. 2000 23 79 081 P�eh�átí 

P�evád�cí potrubí 
z bubnu do 
p�eh�íváku PI20

BO 2012 - - D�lková koroze a 
cyklická únava 

Odvodn�ní 
p�eh�íváku  

20. 10. 2009 - -  Koroze 

� chemický režim (fosfát, �pavek), poslední zm�na chemického režimu 2011, p�ed tím 
režim fosfát + aminy,  

� vysokotlaké, nízkotlaké oh�íváky a oh�íváky topné vody vyrobeny ze slitin železa,  
� p�ekra�ování teplot výstupní páry,  

Tab. 4.5 P�ekra�ování teplot p�eh�áté páry (hodiny:minuty/po�et p�ekro�ení).  

Rok/teplota 
páry [oC] 

500 505 510 515 520 525 

2011 3:41/75 1:38/38 0:52/19 0:30/13 0:13/6 0:06/4 

2012 5:46/101 3:21/64 1:44/35 0:52/19 0:29/13 0:16/8 

2013 5:16/102 2:30/53 1:25/32 0:48/21 0:20/11 0:06/5 

4.2 Hranice analýzy a jednotlivé funk�ní celky  

Dalším nezbytným krokem po analyzování provozního kontextu a sestavení 
realiza�ního týmu je vymezení rozsahu projektu a ur�ení jednotlivých systém� a 
subsystém�, na které bude metoda aplikována. Na obr. 4.2 je uvedeno schéma kotle 
s vyzna�ením rozsahu RCM analýzy tak, jak byla realizována.  
                                                 
20 Potrubí nebylo p�edm�tem vým�ny tlakového celku v roce 1999. 
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Obr. 4.1 	ez kotlem. 
Zdroj: Projektová dokumentace za�ízení. 



FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 50 

Obr. 4.2: Schéma kotle s vyzna�eným rozsahem analýzy. 
Zdroj: RCM analýza.  
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Do RMC analýzy byly za�azeny níže uvedené funk�ní celky:  

� Kotelna,  

• Systém napájecí vody,  

o Potrubí napájecí vody,  

o Vysokotlaký systém vst�ikovací vody,  

• Parní systém,  

o Potrubí ostré páry,  

o Pomocné parní potrubí,  

o Spoušt�cí parní systém kotle,  

• Vypoušt�ní, odvodn�ní a odvzdušn�ní tlakového celku,  

• Hlavní ohništ�,  

o Hlavní uhelné ho�áky,  

o Olejové ho�áky,  

• Vysokotlaké p�eh�íváky,  

• Bezpe�nostní ventily kotelny,  

• Parní buben,  

• Zásobníky paliva, podava�e, mlecí okruhy,  

o Podava�e,  

o Mlecí okruhy,  

• Systém spalin,  

o Ventilátory spalin,  

o Topeništ� a kou�ovody,  

• Systém primárního a sekundárního vzduchu,  

o Primární a sekundární vzduch,  

o Ventilátory primárního a sekundárního vzduchu,  

• Pomocné systémy,  

o Stabilní protipožární systémy,  

o Systém na potla�ení a odd�lení výbuchu.  
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4.3 Databáze analyzovaných za�ízení  

Po ur�ení hranic analýzy a definování jednotlivých systém� a subsystém� (systémy 
spaliny-vzduch, voda-pára, palivo – vzduch) bylo nutné vytvo�it databázi za�ízení. V rámci 
diplomové práce byl použit rozpad za�ízení do 4. úrovn� KKS. V reálné praxi tedy do 
detailu agregát� typu �erpadlo, ventilátor, podava�, mlýn, uhelný ho�ák, m��ení tlaku, 
teploty, pr�toku atd. Aplikace metody na nižší úrove
 není vhodná s ohledem na 
exponenciáln� rostoucí �asové nároky. Pro hranice analýzy dle kap. 4.2 se v systému 
nacházelo 303 analyzovaných za�ízení. I p�es skute�nost, že dnes již p�evážná v�tšina 
energetických spole�ností pro �ízení údržby a správu majetku používá více, �i mén�
sofistikované softwarové produkty (Maximo, SAP atd.) bylo nutné databázi za�ízení 
exportovanou do prost�edí MS EXCEL z t�chto systém� ješt� p�ed vlastním zadáním do 
systému AMST mírn� upravit. P�ehled za�ízení je uveden v p�íloze �. 1. 

Obr. 4.3: Detail obrazovky pro zadávání za�ízení. 
Zdroj: Software AMST.  

4.4 Analýza historických záznam�  

V rámci analýzy RCM byl diagnostikovány historické záznamy o poruchách za�ízení od 
jeho uvedení do provozu po rekonstrukci v roce 1999 do 31. 12. 2013. Vlastní konstrukce 
kotle pochází z roku 1964. Tyto historické záznamy byly zrekonstruovány z níže 
uvedených zdroj�:  

� provozních deník�, 

� zápis� z poruchových komisí,21

� záznam� z IS MAXIMO, 

� revizních zpráv,  

� protokol� z oprav vybraných za�ízení,   

� záznam� z žádanek na práci. 

                                                 
21 Firemní institut, kdy jsou v pravidelných intervalech hodnoceny analyzovány poruchy s vlivem na 
bezpe�nost a odstavení hlavního výrobního za�ízení.  
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Tyto záznamy byly elektronicky a ru�n� p�evedeny do prost�edí MS Excel, kde byly dále 
s využitím kontingen�ních tabulek vytvo�eny p�ehledy historických poruch pro jednotlivá 
analyzovaná za�ízení. Výsledky analýzy jsou uvedeny v p�íloze 2 této diplomové práce. 
Celkem bylo analyzováno 2 526 záznam�. Tyto záznamy bylo následn� nutné redukovat 
pouze na záznamy vztahující se k analyzovanému za�ízení a dále záznamy o�istit o 
poruchy hmotového toku paliva. Samotný údaj 2 5626 záznam� ale dává ur�itou p�edstavu 
o složitosti získávání informací pro vlastní analýzu.  

4.5 FMECA 

V rámci RCM analýzy byla provedena FMECA analýza 303 instalovaných za�ízení 
s využitím matice kriti�nosti dle kap. 4.6. P�ehled druh� poruch a jejich následk� pro 
jednotlivé typy za�ízení (knihovna poruch a následk�), která byla p�ed toto vlastní 
analýzou vložena do software je uvedena v p�íloze 3 této práce. Tato knihovna se skládá 
ze 44 typových za�ízení, které spadaly do analyzovaného systému a ze kterých je kotel 
sestaven. Knihovna je editovatelná. N�která za�ízení kotle jako kontrolní okénka, explosní 
dví�ka, studené a teplé bandáže, vyzdívky, izolace atd. nebyly do analýzy zahrnuty, i když 
se nacházejí v analyzovaném systému. U elektrických pohon� se kon�ilo na svorkách 
motor�, servopohon�, ale do standard� údržby byly ješt� zahrnuty revize elektro.     

Tato knihovna byla sestavena zejména s využitím:  

� literárních pramen� a mód� poruch uvedených v kap. 3.3.1, 

� možných poruch uvedených v návodech výrobc� k jednotlivým za�ízením,  

� informací z projektu RCM v Thermal Power Plants "Nikola Tesla",     

� dostupných zdroj� na www stránkách zabývajících se RCM analýzou. 

Pokud by RCM analýza byla realizována na vyšší, profesionáln�jší úrovni s týmem 
specialist�, nebo na více za�ízeních, bylo by jist� možné tuto knihovnu druh� poruch a 
jejich následk� dále zp�esnit nap�íklad s pomocí:  

� hotových „guideline“ publikovaných za finan�ní obnos institutem EPRI    

� zahrani�ních literárních pramen� nap�. Od F. K. Geinera a H. P. Blocha 
„MACHINERY FAILURE ANALYSIS AND TROUBLESHOOTING (Practicla 
Machinery Management For Process Plant) 

V praxi se absolutní vý�et poruch pro jednotlivá za�ízení omezuje na 3 a 4 poruchy. 
Software umož
uje bu� výb�r jednotlivých poruch, nebo všech poruch z databáze. Po 
výb�ru všech p�í�in poruch pro p�edm�tné za�ízení je možné jejich vý�et omezit 
(smazáním) pouze na ty klí�ové a pro danou aplikaci relevantní.  Na obr 4.3 je uvedena 
obrazovka AMST softwaru, ve které se z databáze p�i�azují jednotlivé Failure Modes
(poruchové módy) a Cause of Failure Mode (p�í�iny poruch).  
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Obr. 4.4: P�íklad p�i�azování p�í�in poruch. 
Zdroj: RCM analýza.  

V p�íloze �. 4 diplomové práce je uveden p�íklad  FMECA analýzy pro jedno za�ízení a to 
pro mlýnský ventilátor. V rámci FMEA analýzy byly ventilátoru p�i�azeny 4 základní 
módy poruch a to:  

� vn�jší net�snost spojená s únikem horkého vzduchu do kotelny, 

� nadm�rné chv�ní ventilátoru a motoru,  

� ložisko ventilátoru h�eje, 

� nelze spustit.  

T�mto 4 vybraným mód�m poruch bylo p�i�azeno 5 možných (pravd�podobných) p�í�in 
poruch a to:  

� volné �ásti, vadné p�ipojení, 

� chybná montáž spojky nebo její opot�ebení,  

� poškozené ložisko,  

� vyšší teplota dopravované vzdušiny, ne�istoty v ložisku, vada ložiska – nesprávná 
radiální, v�le, chybná montáž ložiska, 

� porucha motoru.
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Obr. 4.5: Obrazovka softwaru AMST  - �ást FMECA a volba strategie údržby.  
Zdroj: Obrazovka AMST. 
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V rámci FMEA analýzy nebylo nutné �ešit další p�í�iny poruch jako nap�íklad:  

� poruchy ložisek motor� v d�sledku jejich poškozování od frekven�ních m�ni�� – 
motory nejsou frekven�ními m�ni�i �ízeny, viz nap�íklad obr. 4.6,  

� zhoršenou funkci mazání – ventilátor není vybaven ložisky mazanými externím 
olejovým hospodá�stvím,  

� opot�ebení lopatek ventilátoru z d�vodu dopravy vzdušiny bez obsahu 
mechanických �ástic,  

� poškození h�ídele vzhledem k velikosti pohonu, 

� poruchy základu vzhledem k nízké hmotnosti za�ízení.    

Stejn� tak nejsou vzhledem k dispozici náhradního motoru, snadnosti jeho vým�ny a 
nízkým náklad� na poruchu p�i�azeny off-line a on-line diagnostické metody motoru, které 
by odhalily poruchy statoru a rotoru. Podle studie EPRI MID 1990 poruchy rotoru 
reprezentují 9 % a poruchy statoru 36 % všech poruch motoru. Nej�ast�jší poruchou 
motoru je podle stejné studie porucha ložisek, která je zastoupena 41 %. 

Dále se v rámci FMEA analýzy stanovuje doba mezi poruchami a délka odstávky za�ízení 
nutní pro jeho opravu. Na tuto analýzu navazuje analýza kriti�nosti dle kap. 4.6 a výb�r 
strategie údržby pro dané za�ízení, viz Kap. 4.7. Celkový pohled na obrazovku softwaru je 
obr. 4.4 na p�edchozí stránce.  

Obr. 4.6: Dráha ložiska poškozeného p�sobením elektrických proud� od frekven�ního m�ni�e. 
Zdroj: ELCOM, a.s. 
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4.6 Analýza kriti�nosti  

V rámci RCM analýzy bylo pracováno z praktických d�vod� s jednoparametrovou 
maticí kriti�nosti, kdy kritériem pro hodnocení je pouze „finan�ní dopad“ (tab. 4.4).  
P�i další aplikaci RCM na další kotle by bylo vhodné p�i�adit další kriteriální hodnotu a to 
pln�ní legislativy.    

Tab. 4.4: Použitá matice kriti�nosti.   

Finan�ní dopad Extrémn�
vysoký 

Vysoký St�ední Nízký 

Kriteriální 
hodnota 

Finan�ní dopad 
nad 5 mil. K�

Finan�ní dopad 
0,5 až 5 mil. K�

Finan�ní dopad 
od 0,25 do 0,5 

mil. K�

Finan�ní dopad 
menší než 0,25 

mil. K�

Tyto finan�ní dopady jsou tvo�eny n�kolika položkami a to:  

� ztrátami na výrob� elektrické energie a podp�rných služeb,  

� zm�nou palivového mixu,  

� zvýšenými náklady na údržbu vynaloženými na odstran�ní poruchového stavu.  

Tato matice dostate�n� odráží provozní kontext analyzovaného za�ízení. Rozd�lení 
analyzovaných za�ízení na kritická a nekritická je možné vid�t v p�íloze � 1.  

Po�et kritických a nekritických za�ízení p�ed a po vlastní analýze je patrný z tab. 4.5.  

Tab. 4.5: Po�et kritických a nekritických za�ízení.  

Indikátor P�ed RCM analýzou Po RCM analýze 

Po�et kritických za�ízení  43,44 % 47,85 

Po�et nekritických za�ízení  56,56 % 52,15 

Po�et kritických/nekritických za�ízení p�ed RCM analýzou byl sestaven tak, že provozní 
personál byl požádán o vyzna�ení r�zných úrovní kriti�nosti. Zpracování kriti�nosti 
za�ízení ukázalo, že u malého procenta za�ízení je velmi složité exaktn� rozhodnout, zda 
za�ízení je kritické nebo nekritické a jedná se o subjektivní názor. Tady by bylo vhodné, 
aby organizace nebo pracovní týmy se dop�edu definovali pravidla, podle kterých budou 
daná za�ízení kategorizovat na kritické a nekritické. Z tabulky 4.5 je patrné, že pro 
analyzovaný soubor se kriti�nost za�ízení p�ed a po analýze zm�nila pouze nepatrn�.  

4.7 Výb�r strategie údržby  

V kapitole 3.6 byly vysv�tleny jednotlivé strategie údržby a postup volby této strategie 
v softwaru AMST.  Z graf� 4.1 a 4.2 je patrná zm�na ve strategii údržby za�ízení. Pro 
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srovnání byla použita stejná metoda jako v p�ípad� srovnání kriti�nosti za�ízení p�ed a po 
RCM analýze.   

Graf. 4.1: Strategie údržby p�ed RCM analýzou. 
Zdroj: RCM analýza.  

 Graf. 4.2: Strategie údržby po RCM analýze. 
Zdroj: RCM analýza.  

4.8 Výb�r zásah� (standard�) údržby 

Jednou z posledních �ástí RCM analýzy p�ed jejím vlastním vyhodnocením byl výb�r 
zásah� standard� údržby. Jejich dopad je kvalifikovan� odhadnut v kap. 5. Jednotlivé 
standardy údržby pro konkrétní za�ízení vycházely zejména z:  
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� platné legislativy (vyhlášek, zákon�, norem),   

� návod� výrobc� k jednotlivým za�ízením,  

� provozních a údržbá�ských zvyklostí,  

� publikace „Operations & Maintenance Best Practies verze 3.0“ vydané U. S. 
DEPARTMENT OF ENERGY,  

� publikace spole�nosti IDCON „Preventive Maintenance (Condition, Monitoring, 
Standards – volume 1 – 7). 

Na základ� realizovaných analýz bylo možné sestavit nový plán údržby, který generovaný 
systémem je uveden v p�íloze 5 této práce. V rámci RCM nebyly �ešeny všechny oblasti. 
Pro jednotlivé pohony nejsou p�i�azeny standardy preventivní údržby pro diagnostiku 
asynchronních motor� zejména s ohledem na níže uvedené skute�nosti:  

� provozovatel pro velké pohony disponuje náhradními motory ze sousedního 
neprovozovaného kotle  

� kotle je osazen vždy dv�ma spalinovými a dv�ma vzduchovými ventilátory 
s výkonem každého z nich cca 60 % kotle, což p�esahuje výkon kotle, na který je 
nej�ast�ji provozován  

Rovn�ž tak nebyla �ešena problematika poruch asynchronních motor� s ohledem na 
skute�nost, že problematika elektro byla až na revize elektropohon� nebyl do RCM 
analýzy zahrnuta. Pro jiné v�tší kotelní jednotky, které jsou vybaveny nap�íklad jedním 
kou�ovým ventilátorem a jedním primárním a sekundárním ventilátorem by tuto 
problematiku nebylo možné opomenout s ohledem na níže uvedené skute�nosti:  

� cena motor� je vysoká a pro pohony o velikosti 1 850 až 2 450 kW se pohybuje od 
68 900 do 96 000 EUR, dodací doby velkých atypických motor� jsou dlouhé a pro 
jednotky dosahují 16 až 25 týdn�22  

� porucha motoru zp�sobuje 100 % odstavení kotelní jednotky  

� není ekonomické držet motory jako havarijní náhradní díly  

V rámci RCM analýzy vzhledem ke zp�sobu regulace velkých pohon� nebylo nutné 
rovn�ž �ešit poruchovost frekven�ních m�ni�� ani jejich dopad na životnost ložisek a 
vinutí motor�, což se ukazuje v p�ípad� odd�lených dodávek motor� a m�ni�� jako velký 
problém sou�asnosti a negativní vliv frekven�ních m�ni�� na tyto komponenty je 
v odborné literatu�e dostate�n� popsán.  

Program AMST umož
uje pro jednotlivé komponenty obdobn� jako ve FMEA analýze 
vybrat všechny typové zásahy údržby doporu�ené nebo p�edepsané pro dané za�ízení a 
jsou relevantní k p�i�azeným mód�m a p�í�inám poruch. Mechanismus p�i�azování je 
patrný z obr. 4.7.  

                                                 
22 Nabídka spole�nosti Siemens na dodávku pohon� pro kotel o výkonu 450 t/h v Turecku.  
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Obr. 4.7: P�i�azení standard� údržby k za�ízení a mód�m poruch. 

Zdroj: RCM analýza.   
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Danému standardu údržby se pak p�i�adí:  

� jeho periodicita, kterou je možné zadat v �asových jednotkách nebo pomocí jiných 
kritérií jako nap�íklad p�i dosažení minimální tlouš�ky st�ny potrubí, po 100 
cyklech apod.,  

� interval, ve kterém by bylo vhodné standard vykonat,  

� zdroj standardu (legislativa, RCM, standard výrobce atd.), 

� požadavky na odstavení za�ízení, na diagnostiku za provozu apod.,  

� další parametry.  

Program následn� umož
uje jak shlukování t�chto standard� do skupin, tak optimalizaci 
jejího �asového rámce.  
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ RCM ANALÝZY  

Ekonomické hodnocení RCM analýzy, vy�íslení ekonomických dopad� pat�í mezi 
nejsložit�jší a nejdiskutovan�jší �ásti projektu. Je t�eba podotknout, že rozhodnutí o 
realizaci RCM projektu je rozhodnutím vlastníka za�ízení, který na samém po�átku 
projektu musí definovat cíle, kterých má být projektem dosaženo. Zcela jist� je možné si 
p�edstavit i projekt RCM, kdy výsledkem RCM analýzy je paradoxn� pot�eba „v�tších“ 
prost�edk� na údržbu a modifikace za�ízení. Graf 5.1 zobrazuje délku poruchových 
prostoj� kotle v hodinách za rok o výkonu 200 t/h, u kterého v roce 2006 došlo k realizaci 
projektu RCM, který v dalších letech nebyl opakován.  

Graf 5.1: Délka poruchových prostoj� 200 t/h v období 1998 – 2012 v hod/rok. 
Zdroj: RCM portál.  

Jak moc se na snížení délek poruchových prostoj� podílela RCM analýza je v�cí diskuse, 
stejn� tak jsou v�cí diskuse d�vody, pro� s ur�itým �asovým odstupem došlo ke zvýšení 
poruchovosti za�ízení. Smyslem tohoto grafu je spíše vizualizace reálné situace z praxe. 
V kapitole 5.1 jsou zjednodušen� popsány zm�ny ve standardech, které byly navrženy 
v rámci FMECA analýzy s hrubým odhadem jejich dopad�.  

5.1 Zm�ny standard�  

5.1.1 Zm�na periody kalibrace sníma�� tlaku a teploty  

V § 11 odst. 5 zákona �.505/1990 Sb. V platném zn�ní je uvedeno, že jednotnost a 
správnost pracovních m��idel zajiš�uje v pot�ebném rozsahu sám jejich uživatel kalibrací, 
není-li pro dané m��idlo vhodn�jší zp�sob �i metoda. Uživatel m��idla si také sám ur�uje 
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dobu platnosti kalibrace. Podle publikace „Establishing and Adjustment of Calibration 
Intervals, Recommended Practice RP-1 vydané NCSLI, se pro stanovení kalibra�ního 
intervalu uvád�jí r�zné metody analýzy kalibra�ních interval�: 

� metoda obecného intervalu,  

� metoda“zap�j�eného intervalu“, 

� metoda technické analýzy,  

� metoda reakce,  

� metody odhadu pravd�podobnosti,  

� �erná sk�í
ka „Black box“.23  

Sou�asným unifikovaným standardem spole�nosti je kalibrace m��idel ve lh�t�
jednou za 4 roky, mimo polní instrumentaci (m��idla), u kterých je podle �SN 07 
0710 a �SN 07 0620 uvedena kalibra�ní lh�ta kratší. Tento interval byl provozovatelem 
stanoven kombinací dvou metod a to metodou obecného intervalu, kdy p�i této metod� je 
stanoven stejn� dlouhý kalibra�ní interval pro všechna m��ící místa a metodou 
zap�j�eného intervalu, kdy provozovatel za�ízení p�i stanovení kalibra�ní lh�ty p�ihlédl 
k obecnému kalibra�nímu intervalu používaného v jiných energetikách. Zjednodušen�
�e�eno se jedná o opis intervalu, nicmén� je t�eba vždy p�ezkoumat, od koho „opisujeme“ a 
kde se naše pom�ry liší, co upravit pro svou pot�ebu.  

V rámci projektu RCM byla pro stanovení lh�ty kalibrace použita metoda kalibraci použita 
metoda reakce (metoda jednoduché reakce), kdy je kalibra�ní interval upravován na 
základ� výsledk� p�edcházející kalibrace tak, že se interval bu� ponechá, nebo se zkrátí �i 
prodlouží24.      

V tabulce 5.1 a 5.2 jsou uvedeny p�íklady maximální chyby m��ení z historických 
záznam�. Na základ� provedené analýzy všech m��idel je možné odhadnout, že bez 
vážných problém� by bylo možné pousnout interval kalibrace sníma�� taku a teploty na 
cca 6 let.   

                                                 
23 PRAŽÁK, Dominik a František JELÍNEK. �MI. Stanovování kalibra�ních interval�: Kurz metrolog�. 
Brno, 2011, 30 s, strana 2 - 4.  

24 PRAŽÁK, Dominik a František JELÍNEK. �MI. Stanovování kalibra�ních interval�: Kurz metrolog�. 
Brno, 2011, 30 s, strana 18 
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Tab. 5.1: Maximální chyba m��ení teploty v %.  

M��ení 05/2005 05/2009 05/2013 

LBA10CT001 1,0 1,13 1,72 

LBA10CT002 0,62 0,66 0,76 

LBA50CT001 1,33 1,43 1,44 

Zdroj: RCM analýza.  

Tab. 5.2: Maximální chyba m��ení tlaku v %. 

M��ení 05/2005 05/2009 05/2013 

HLA40CP001 - 0,063 0,063 

HLA22CP001 - 0,072 0,078 

HFC10CP001 0,019 0,184 0,181 

Zdroj: RCM analýza.  

Tab. 5.3: Odhad ekonomického dopadu p�ípadné zm�ny standardu.  

Standard Po�et m��idel Náklady na kalibraci Dopad na údržbu 

Zm�na kalibra�ní 
lh�ty m��idel teploty 

38 1000 K�/ks 38 000 K�

Zm�na kalibra�ní 
lh�ty m��idel tlaku 

16 1000 K�/ks 16 000 K�

Celkem - - 54 000 K�

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.2 Kontrola ocelových konstrukcí  

Nová norma �SN 73 2604 p�edepisuje provozovatel�m ocelových konstrukcí provést 
jejich zat�íd�ní a dále u t�chto konstrukcí provád�t: 

� b�žnou prohlídku,  

� podrobnou prohlídku.  

O tyto prohlídky vyplývající z nové legislativy byl rozší�en standard údržby kotle.  
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Tab. 5.4: Periody kontrol ocelových konstrukcí dle �SN 73 2604.  

Název 
konstrukce 

T�ída 
následk�

Druh 
namáhání 

T�ída 
provedení 

B�žná 
prohlídka 

Podrobná 
prohlídka 

Nosná konstrukce 
kotle 

CC3 SC1 EXC3 1 rok 5 let 

OK kotelny, 
manipula�ní 
plošiny a 
schodišt�

CC2 SC1 EXC2 5 let 10 let 

Zdroj: Noving – zat�íd�ní ocelových konstrukcí dle �SN 73 2604. 

S ohledem na skute�nost, že se jedná o legislativní požadavek, není finan�ní dopad na 
standardy údržby kalkulován, protože by se stejnou m�rou podílel na nákladech p�ed a po 
realizaci RCM.   

5.1.3 Zm�na periody m��ení vibrací pohon�   

Dosavadní systém m��ení vibrací pohon� provád�ných externí organizací je uveden 
v tabulce 5.5. Perioda m��ení vibrací externí spole�nosti byla stanovena tak, že paraleln�
s diagnostikou velkých pohon� sousedního kotle provozovaného v základním zatížení byla 
provád�na i diagnostika pohon� špi�kového kotle. Na základ� studia poruchovosti pohon�
a trendu vibrací je možné p�ipustit prodloužení periody externího m��ení na m��ení dvakrát 
ro�n� s tím, že v mezi intervalu by bylo realizováno m��ení pouze absolutních vibrací 
interními zam�stnanci.       

Tab. 5.5 Strategie m��ení vibrací kotle K3 p�ed a po RCM analýze.   

Za�ízení Perioda Nová perioda 

Mlýnský ventilátor 
HLB30AN001, HLB40AN001 

1 M 2 R 

Ventilátor t�snícího vzduchu 
HLB50AN101, HLB60AN101 

1 M 2 R 

P�evodovka mlýna – pokud není, 
musíme ji vložit do za�ízení 

1 M 2 R 

Vzduchový ventilátor 
HLB10AN101, HLB20AN101 

1 M 2 R 

Spalinový ventilátor 
HNC10AN101, HNC20AN101 

14 D 2 R 

Zdroj: RCM analýza.  
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Tab. 5.6 Ekonomické vyhodnocení zm�ny standardu údržby m��ení vibrací.  

Za�ízení P�vodní standard Nový standard Rozdíl 

Náklady na m��ení vibrací 
kotle – doprava [K�] 

17 280 8 640 8 640 

M��ení vibrací [K�] 92 400 46 200 46 200 

Celkem 109 680 54 840 54 840 

Zdroj: Odhad v rámci RCM. 

5.1.4 Zm�na periody standardu u externí kontroly servopohon� kotle  

Význam kotle (špi�kový kotel), st�ední doba do poruchy servopohon�, redundance stroj�
umož
uje prodloužit stávající etalon externí kontroly servopohon� (kontrola maziva, 
se�ízení koncových sníma��, se�ízení v�le pákových ústrojí atd.) ze 4 na 6 let. Standard se 
týká cca 47 pohon�. Výrobci servopohon� ZPA Pe�ky a AUMA ve svých manuálech navíc 
uvád�jí, že se jedná o bezúdržbová za�ízení. Poslední obdobný zásah údržby si vyžádal 
náklady ve výši 55 480 K�25. Tady je nutné podoktnout, že o nákladech na údržbu bude 
rozhodovat nejvíce projektant za�ízení ve fázi návrhu a to:  

� dimenzováním pohonu ve smyslu �SN EN 60034-1 atd.,  

� správným ur�ením prost�edí, ve kterém pohon bude pracovat,  

� volbou pohonu – pracovního režimu pohonu (po�et sepnutí), 

� správnými požadavky na softwarové �ízení pohonu. 

Všechny tyto aspekty pak budou mít vliv na životnost a poruchovost komponenty.  

5.1.5 Vizuální kontrola servopohon�  

S ohledem na evidovanou skoronehodu, kdy úkapy ze servopohonu zp�sobily lokální 
požár a s p�ihlédnutím k návodu pro servopohony AUMA pro jaderné zdroje byl p�idán 
pro 47 servopohon� standard „Vizuální kontrola servopohon�“ s periodou jednou za rok 
v rámci kterého by m�lo být pokryto toto riziko. Standard by m�l být realizován v rámci 
inspekce za�ízení.  

5.1.6 Mazání p�evodovky mlýna  

V rámci RCM analýzy byly odhaleny 4 mazací místa prachot�sných ucpávek p�evodovky, 
které nebyly za�azeny v týdenním plánu mazání kotle K3 (p�edpis výrobce p�evodovky)  
BSSFL301. Vzhledem nízkému finan�nímu objemu, není zm�na standardu kalkulována.    

5.1.7 Kalibrace rychlostních m��ení  

Kotel je osazen 11 ks m��ení pr�toku vzduchu pomocí rychlostních m��idel (anubar). 
Správné m��ení vzduchu je pro kotel klí�ové z níže uvedených hledisek:  
                                                 
25 Pracovní p�íkaz �. 186 712, 2013.  
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� kvalitního spalovacího procesu,  

� snížení tvorby emisí NOx,  

� výše komínové ztráty.  

Dosavadní praxe se sestávala z kalibrace sníma�e diferen�ního tlaku a z �išt�ní m��idla. 
Nov� je uvažováno s tím, že v intervalu jednou za 4 roky by došlo k externí kalibraci 
t�chto m��ení pomocí m��ení rychlostního profilu vzduchu v kanále. Cena této kalibrace 
v délce jednoho pracovního dne je cca 41 000 K�. Pokud budeme uvažovat, že správné 
�ízení množství vzduchu zvýší ú�innost kotle o 0,25 %, což není nereálná hodnota, nový 
standard by generoval úsporu ve výši 102 tis. K�/rok.   

5.1.8 Vým�na olej� p�evodovky mlýna  

V rámci generální opravy mlýna spojené s vým�nou mlecích element� p�evodovky po cca 
8000 provozních hodinách (dvouletá perioda) docházelo k vým�n� olejové nápln�
p�evodovky. Standard byl s ohledem na získané výsledky olej� zm�n�n na:  

� kontrolu kvality oleje s periodou 2 roky,  

� vým�nu oleje p�evodovky s periodou 4 roky.  

Tab. 5.7:  Zm�na náklad� na vým�nu oleje p�evodovce.  

Objem oleje v p�evodovce Položka 

Typ poplachového oleje + pot�eba oleje  MHLPD32 – 100 litr�

Cena proplachového oleje  51,88 K�/l 

Náklady na proplach  5 188 K�

Typ poplachového oleje + spot�eba  Mobilgear 600 XP 220 – 200 litr�

Cena oleje + pot�eba oleje   51,5  - 200 l 

Náklady na vým�nu oleje  10 300 K�

Rozbor oleje  -1 000 K�

Zm�na náklad� na standard  14 488 K�

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.9 Kontrola poloh vzduchových klapek endoskopem 

Do plánu údržby kotle byly dopln�ny standardy spo�ívající v kontrole stavu a poloh 15 ks 
vzduchových klapek s periodou 4 roky.   
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Tab. 5.8: Zm�na náklad� na standard.  

Za�ízení P�vodní standard Nový standard Rozdíl 

Náklady na m��ení 
endoskopem [K�] 

- 10 020 10 020 

Zdroj: RCM analýza.  

Tento standard stejn� tak jako standard uvedený v kapitole 5.1.6 (kalibrace rychlostních 
sond) sleduje n�kolik cíl� a to:  

� zajišt�ní správné distribuce vzduchu pro spalování  

� snížení tvorby nános�  

� eliminace rizika zastruskování vynášecího pásu pod granula�ním roštem spojeného 
s nutností jeho dostavení  

Obr. 5.1: Detail nános� u ústí ho�ák�. 
Zdroj: Archív provozovatele. 
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Obr. 5.2: Detail zastruskovného kotle s ucpaným odvodem strusky. 
Zdroj: Archív provozovatele. 

5.1.10 Termovizní m��ení izolací kotle  

Do plánu údržby kotle bylo dopln�no termovizní m��ení izolací kotle s periodou 4 roky.  

Tab. 5.9: Zm�na náklad� na standard.  

Za�ízení P�vodní standard Nový standard Rozdíl 

Náklady na termovizní 
m��ení kotle v�etn�
vyhodnocení [K�] 

- 15 400 15 400 

Smyslem standardu není snížení teplených ztrát kotle ale zejména:  

� nalezení míst na kotli, které by mohly mít za následek vznik vážn�jší poruchy,  

� ov��ení kvality provád�ných oprav, 

� vyhledání míst, které by mohly být inicia�ním zdrojem požáru a výbuchu 
v kombinaci s prachovými sedimenty.  

5.1.11 M��ení tlouš	ky st�ny trubky výparníku v okolí membránových výhyb�
horních ho�ák�  

Do plánu údržby kotle byl dopln�n standard „M��ení tlouš�ky st�ny trubky výparníku 
výhyb� horních membránových st�n“ s periodou jednou za rok.  
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Tab. 5.10: Zm�na náklad� na standard.  

Za�ízení P�vodní standard Nový standard Rozdíl 

Náklady na m��ení tlouš�ky 
[K�] 

- 1 000 1 000 

Zdroj: Archív provozovatele. 

Smyslem standardu je p�edejití možnému eroznímu snížení tlouš�ky st�ny ohyb�
membránové st�ny v okolí ho�ák� spojenou s nutností vým�ny ohybu. Pokud by se 
tlouš�ka st�ny blížila kritické hodnot�, je možné p�edm�tnou plochu chránit pomocí 
ochranných nást�ik� nap�íklad pomocí sva�ovací technologie obloukem nebo 
vysokorychlostním nást�ikem plamenem. 

Obr. 5.3: Detail míst, u kterých je navrženo dodate�né m��ení.  
Zdroj: Archív provozovatele. 

5.1.12  Kontrola kontaminace tepelné izolace hydraulickou kapalinou  

Do plánu údržby kotle byl dopln�n standard „Kontrola kontaminace tepelné izolace 
hydraulickou kapalinou“ s periodou 2 roky po BO mlýna. P�i GO mlýn� opakovan�
docházelo k zaho�ení izolace, která byla nasáknutá hydraulickou kapalinou. K pot�ísn�ní 
izolace docházelo vždy p�i rozpojení okruhu v rámci demontáže t�ídi�e a horní �ásti plášt�
mlýna.  

5.1.13  Boroskopická kontrola oh�íváku vzduchu  

Dosavadní systém údržby trubkových oh�ívák� vzduchu byl postaven na dvou 
strategických standardech a to na vizuální kontrole po ukon�ení topné sezóny a dále na 
plošné �išt�ní oh�íváku vzduchu (mechanických nános� v trubkách), zejména na jejich 
okrajích tlakovou vodou. U oh�íváku vzduchu, zejména na konci jejich provozní životnosti 
m�že tento zp�sob zp�sobit nevratné poškození oh�íváku, které si údržbá�ský personál 
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nemusí všimnout a po nájezdu kotle do nové topné sezóny m�že poškození oh�íváku 
vzduchu zp�sobit celou �adu vážných problém�.  

Obr. 5.4: Detail z endoskopické kontroly. 
Zdroj: Archív provozovatele. 

Obr. 5.5: Detail zaneseného oh�íváku vzduchu. 
Zdroj: Archív provozovatele. 

Tab. 5.11: Zm�na náklad� na standard. 

Standard Perioda Náklady na standard 

Boroskopická kontrola oh�ívák� vzduchu [K�] 2R 48 000 

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.14 M��ení kyslíku nad a pod trubkovými oh�íváky vzduchu  

Do plánu údržby kotle byl dopln�n standard „M��ení obsahu kyslíku nad a pod oh�íváky 
vzduchu“ s periodou 2 roky.  
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Tab. 5.12: Zm�na náklad� na standard.  

Za�ízení P�vodní standard Nový standard Rozdíl 

Náklady na m��ení 
koncentrace kyslíku [K�] 

- 5 058 5 05826

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.15  O�išt�ní vodorovných izolací kotle od nános� uhelného prachu  

Standard dopln�n jako prevence zaho�ení vrstvy uhelného prášku na vodorovných 
vzduchovodech (�ešení skoronehody). Perioda standardu je navržena jednou za rok 
vzhledem k rychlosti sedimentace v koteln� (do 1 mm/6 m�síc�).  

5.1.16 Kontrola stavu kou�ovod� za pomocí horolezecké techniky  

Do plánu údržby kotle byl dopln�n standard „Kontrola stavu kou�ovod� za pomocí 
horolezecké techniky“ s periodou 4 roky.  

Tab. 5.13: Zm�na náklad� na standard.  

Za�ízení P�vodní standard Nový standard Rozdíl 

Náklady na kontrolu 
kou�ovod� [K�] 

- 35 000 35 000 

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.17  Kontrola úplnosti a platnosti kalibra�ních zna�ek  

Standard „Kontrola úplnosti a platnosti kalibra�ních zna�ek“ s periodou jednou ro�n� byl 
navržen s ohledem na:  

� neúplnost o záznamech z kalibrací m��ení z p�edchozích let v metrologické 
databázi,  

� neúplnost databáze m��ení kotle – 6 nezavedených položek.  

5.1.18  Kontrola teploty p�evodovky mlýna termovizní  

Standard „Kontrola teploty p�evodovky mlýna termovizní“ byl zaveden jako pomocný 
indikátor pro diagnostiku možných poruch ozubení a ložisek nad rámec vibra�ní 
diagnostiky. Perioda jednou m�sí�n�. 

5.1.19  CTA analýza p�evodovky mlýna  

Standard „CTA analýza p�evodovky mlýna“ byl navržen za ú�elem diagnostiky ozubení 
p�evodky. Perioda jednou za dva roky. 

                                                 
26 Zdroj: M��ení spole�nosti Orgrez v 11/2013. 
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Tab. 5.14: Zm�na náklad� na standard. 

Za�ízení P�vodní standard Nový standard Rozdíl 

Náklady na kontrolu 
p�evodky [K�] 

- 10 200 10 200 

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.20 Vyst�ed�ní p�evodovky  

Standard vyst�ed�ní p�evodovky byl zaveden po problémech s vyfoukáváním spodní 
ucpávky mlýna. Ustavení p�evodovky oproti mlecí míse se provádí p�i GO mlýna. 
Standard vychází ze dvou p�edpoklad�:  

� sníží se �etnost poruch ucpávek mlecí mísy,  

� sníží se namáhání ložisek p�evodky mlýna.  

5.1.21  Kontrola ukotvení p�evodovky  

Standard vyst�ed�ní p�evodovky byl zaveden po opakovaných problémech s cyklickou 
únavou kotev mlýna a p�evodovky, kdy vlastní p�vodní �ešení ukotvení mlýna 
neuvažovalo s cyklickým namáháním spoj�.  

Obr. 5.6: Detail únavového lomu na kotevním šroubu.  
Zdroj: Archív provozovatele. 

5.1.22  Kontrola odvodn�ní potrubí inertiza�ní páry externí spole�ností  

Tab. 5.15: Odhad náklad� na externí m��ení odvad��� kondenzátu.  

Standard Perioda Náklady na standard 

Kontrola odvodn�ní potrubí 
inertiza�ní páry [K�] 

3M 2 000 

Zdroj: RCM analýza.  
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Cílem standardu je v maximální mí�e zamezit ztrátám páry v rozvodech v d�sledku 
net�snosti plovákových odvad��� kondenzátu na systému inertizace páry.  

5.1.23  Kontrola tlumi�� hluku  

Tento nový standard byl zaveden jako preventivní opat�ení z šet�ení skoronehody havárie 
tlumi�e hluku na jedné z elektráren �EZ.  P�edm�tem havárie bylo korozní napadení 
spodní �ásti tlumi�e hluku spojené s jeho odlomením a pádem z pozice27.  

Obr. 5.7: Detail odlomeného tlumi�e hluku. 
Zdroj: Archív provozovatele.  

5.1.24  Kontrola hybnosti klapek na kou�ovodu  

Navržen standard „Kontrola hybnosti klapek na kou�ovodu“. P�edm�tem standardu je 
zabezpe�ení hybnosti klapek na systému spalin, se kterými se dlouhodob� nemanipuluje a 
p�i �ešení poruchového stavu kotle by bylo nutné tyto klapky použít.   

5.1.25  Kontrola uhelné svodky  

Cíle standardu je p�edejití nežádoucí net�snosti svodky za provozu mlýna a postupné 
sledování abraze svodky.  

5.1.26  Kontrola stavu erozních ochran na vstupech trubek oh�íváku vzduchu  

Na vstupu do oh�íváku vzduchu jsou instalovány ochranné prvky (nátrubky), které mají za 
ú�el snížit riziko poškození vlastní trubky trubkového oh�íváku vzduchu. V rámci FMEA 
analýzy byl zaveden standard „Kontrola stavu erozních ochran na vstupech do trubek 
oh�íváku vzduchu“ s periodou jednou ro�n�. Cílem je snížit poruchy trubek oh�íváku 
vzduchu.  

                                                 
27 LUKÁŠ, Ji�í a Karel KALETA. �EZ. Šet�ení p�í�iny a odstran�ní rizik skoronehody: Utržení tlumi�e. 

Praha, 2010.  
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Obr. 5.8: Detail nátrubk�.  
Zdroj: Archív provozovatele. 

5.1.27 Kontrola p�ívodu chladícího vzduchu  

V rámci FMEA analýzy byl zaveden nový standard spo�ívající v kontrole hadic chladícího 
vzduchu sníma�� plamene olejových ho�ák�. Cílem je p�edejít poškození hlída�e plamene, 
jehož cena je cca 31 000 K�/ks a systému chladícího vzduchu byla evidována celá �ada 
poruch.  

5.1.28  Modifikace p�ímého vodoznaku  

V rámci analýzy bylo zjišt�no 53 poruch p�ímých vodoznak�. V rámci RCM analýzy byla 
navržena modifikace pravého vodoznaku na vodoznak s vyšší tlakovou odolností, u 
kterého je p�edpoklad, že poruchovost bude nižší.   

Tab. 5.16: Odhad náklad� na modifikaci vodoznak�.  

Repase Položka 

Hlava vodoznaku, úpravy p�ipojení, modifikace 
osv�tlení vodoznaku [K�] 

65 000 

Snížení náklad� na opravy vodoznaku za rok 
[K�] 

21 288 

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.29  Nalezení chyb na zavodn�ní výparníku  

V horizontu let 2000 až 2010 došlo k 5 poruchám na výparníkovém systému, u kterých 
nebyl historicky zjišt�n p�esný d�vod nedostate�ného chlazení membránových st�n a to i 
p�es rozsáhlou endoskopickou analýzu. Teprve až v rámci RCM p�i �ešení n�kterých 
jiných detail� analýzy bylo zjišt�no, že pr�tok spádovými (zavod
ovacími) trubkami je 
omezen instalovanými clonkami pro vyvá�ku kotle. Pr�m�rné náklady na poruchu jsou 
755 265 K� a jsou zohledn�ny v ekonomickém modelu RCM analýzy.   
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Obr 5.9: Detail porušené várnice 5. 3. 2006. 
Zdroj: Archív provozovatele. 

Obr. 5.10: Porucha K3 7. 7. 2006. 
Zdroj: Archív provozovatele. 

Obr. 5.11: Detail z poslední endoskopické kontroly komor – velmi malé nánosy.  
Zdroj: Archív provozovatele. 
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5.1.30  Periodická vým�na m��ení teplom�ru  

V rámci RCM byl zaveden nový standard pro m��ení teploty výstupní páry LBA50CT001 
a to jeho vým�na v period� 4 roky. Cílem je p�edejít neplánovanému výpadku kotle 
s krátkodobým odstavením. Cena teplom�r je 2 500 K�.  

5.1.31 Modifikace m��ení odluhu a zm�na zav�šení m��ení pr�toku páry na výstupu 
z kotle  

Za provoz kotle docházelo k opakovaným net�snostem na m��ení množství odluhu a 
m��ení množství výstupní páry. Tyto net�snosti byly odstra
ovány za provozu bu� pomocí 
instalace speciálních objímek, p�i�emž náklad na jejich instalaci je od 60 do 90 tis. K�, 
nebo odstavením kotle. P�i hledání p�í�in byly nalezeny problémy v zav�šení potrubních 
tras, trasy byly modifikovány. V modelu návratnosti se p�edpokládá, že by za dobu 
hodnocení nedošlo ke dv�ma poruchám na každém systému.  

Obr. 5.12: Detail net�snosti na m��ení odluhu. 
Zdroj: Archív provozovatele. 

Obr. 5.13: Detail instalované objímky odstra
ující net�snost za provozu. 
Zdroj: Archív provozovatele. 
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Stejné objímky je možné aplikovat i na armatury.  

5.1.32 Kontrola t�snosti armatur inertizace páry a hasící vody  

P�ed zahájením BO mlýna bude provedena kontrola t�snosti armatur inertizace páry a 
hasící vody tak, aby nedocházelo k nežádoucímu vlh�ení paliva za provozu mlýny 
v d�sledku podcházení vody a páry do mlýna. 

5.1.33 Kontrola nátrubk� komor  

Cílem nového standardu je jednorázová diagnostika 13 ks nátrubk� komor p�eh�ívák�, 
výparník� a ekonomiséru. Standard sleduje dva cíle:  

� kontrolu stavu nátrubk� kotle s p�lro�ní mokrou konzervací,  

� kontrolu stavu komor.  

P�edpokládá se s jeho dalším opakováním po 4 letech za ú�elem sledování korozních 
rychlostí. Cena byla zkalkulována na 102 000 K�. 

Obr. 5.14: Detail poslední net�snosti na daném systému. 
Zdroj: Archív provozovatele. 
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Obr. 5:15: Detail nalezených vad u ohyb� p�evád�cích trubek. 
Zdroj: Archív provozovatele. 

5.1.34 Vým�ny olej�  

V rámci studia mazacích plán� dochází k drobné zm�n� ve vým�nách olej�. Pro 
zjednodušení do vým�n olej� není zapo�ítána pracnost.  

Tab. 5.17: Vým�ny olej�. 

Za�ízení Typ oleje, objem oleje/ 
cena oleje 

Perioda 
vým�ny 

oleje 
sou�asná 

Perioda 
vým�ny 

nová 

Úspora 
náklad�

[K�] 

Deskový uzáv�r paliva 
HFB10AB101, 
HFB20AB101 

Spartan 220/3l/                55 
K�/l 

2R 2R - 

Variátor podava�e 
paliva HFBAF001, 
HFB20AF001 

Spartan 220/ 20 l/55 K�/l 2R 4R - 

Pomocná p�evodovka 
mlýna HFC10AN001, 
HFC20AN001 

Spartan 220/9 l/55 K�/l 10R 10R - 

Hlavní p�evodovka 
mlýna HFC10AN001, 
HFC20AN001 

Spartan 220/200 l /55 K�/l 2R 4R 15 388 

Hydraulický agregát 
mlýna HCP10AP101, 
HCP20AP101 

HF122/ 60 l/136 K�/l 10 R 10 R - 

Vzduchový ventilátor NUTO H46/ 6 l/ 46 K�/l 1R 2 R 552 
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HLB10AN101, 
HLB20AN101 

Mlýnský ventilátor 
HLB30AN001, 
HLB40AN001 

NUTO H46/ 3,5 l/ 46 K�/l 1R 2 R 322 

Vn�jší ložisko 
kou�ového ventilátoru 
HNAC10AN101, 
HNC20AN101 

NUTO H46/ 2 l/ 46 K�/l 1R 2 R 184 

Zdroj: RCM analýza.  

5.1.35  Zm�na periody odkalu kotle  

Na základ� nalezené p�í�iny poškozování výparníku došlo ke zm�n� periody odkalu 
z jednou týdn� na jednou m�sí�n�, což vyvolává ro�ní úsporu ve výši 5 978 K� na teple, 
vod� a údržb� armatur.  

5.2 Statistická analýza standard� údržby  

V tabulce 5.18 jsou uvedeny absolutní po�ty standard� v �len�ní na standardy, které 
provádí údržbá�ský a provozní personál.   

Tab. 5.18: Absolutní po�ty standard�.   

Rozd�lení standard� Po�et standard� Zastoupení standard� v % 

Provozní personál 161 18,63 

Údržbá�ský personál 703 81,37 

Po�et standard� celkem 864 - 

Zdroj: RCM analýza.  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že provozní personál se na údržb� za�ízení podílí cca 
18,3 %. Tabulka napovídá o d�lb� �inností v rámci preventivní údržby za�ízení. V tabulce 
5.19 je uvedeno �len�ní standard� podle jednotlivých �inností. Spole�nostem aplikujících 
RCM lze doporu�it p�ed realizací projektu, aby p�ed jeho zahájením si vyjasnili to, co 
budou považovat za kontrolu a co za inspekci.   

Tab. 5.19: �len�ní standard� podle jednotlivých skupin.   

Kontrola motor� 8 

Mazání 69 

Kontrola 306 

Inspekce 104 

Kalibrace 99 
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Vibrace 14 

�išt�ní 8 

Test 30 

Revize 182 

Vým�na díl� 33 

Modifikace 3 

Funk�ní testy 7 

Zdroj: RCM analýza. 

K tabulkám 5.18 a 5.19 je nutné poznamenat, že z �asových d�vod� nebylo možné 100 % 
implicitn� vyjád�it všechny standardy, ale v p�íloze 5 je uvedena jejich drtivá �ást a �tená�
si m�že ud�lat názor, kolik zásah� údržby obdobné za�ízení vyžaduje. Další precizace 
plánu údržby by již na celkovém úhlu pohledu na metodu RCM a na testech softwaru již 
nic nezm�nilo.     

5.3 Míra zm�n v plánu údržby  

V tabulce 5.20 je vyjád�ena míra zm�ny standard� údržby analyzovaného za�ízení. Jedná 
se o nej�ast�ji uvedené hodnocení RCM28. Samoz�ejm� v praxi existuje celá �ada 
indikátor� (KPI), kterými by bylo možné výsledky RCM více p�iblížit, zhodnotit.     

 Tab. 5.20:  Míra zm�n standard�.  

Odstran�no zadání 0 

Zachováno zadání 602 

Prodloužení periody  127 

Zkrácení periody  0 

P�idáno zadání  135 

Celkem  864 

Zdroj: Statistické hodnocení RCM.  

  

                                                 
28 Reliability Centered Maintenance (RCM) Scorecard RCM 2005 Workshop. [online]. 9.3.2009 [cit. 2014-
05-17]. Dostupné z: RELIABILITYWEB.com 
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kde:  Mz [%] - hodnota zm�ny standard�, 

Fo [-] - po�et odstran�ných zadání, 

 F� [-] - po�et prodloužených period, 

 Fz [-] - po�et zkrácených period, 

Fp [-] - po�et p�idaných za�ízení, 

Fs [-] - po�et zachovaných zadání. 

Hodnota zm�ny standard� na úrovni 30,32 % se m�že zdát být vysoká, ale je nutné si 
p�ipomenout, že výpo�et vychází ze zm�ny �innosti na jednotlivém za�ízení a tak nap�íklad 
zm�na v period� kalibrace m��ení teploty m�že znamenat absolutní zm�nu v po�tu 
nap�íklad 47 standard�, což již podstatnou m�rou ovliv
uje indikátor zm�ny.   

5.4 Odhad dopad� RCM analýzy  

V p�íloze �. 6 je uveden odhad dopad� jednotlivých standard� na plán údržby.  

5.5 Hodnocení RCM ekonomickými kritérii návratnosti  

Mezi nej�ast�ji používaná kritéria ekonomické návratnosti pat�í:  

� �istá sou�asná hodnota,  

� vnit�ní výnosové procento,  

� doba návratnosti. 

Pokud �ást kvantifikovatelných záv�r� RCM analýzy uvedených v kap. 5.4 vložíme do 
modelu hodnocení investic se zanedbáním odpis� a p�i diskontní sazb� 7,3 %, kterou 
provozovatel používá pro hodnocení svých vnit�ních projekt�, budeme moci se pokusit 
posoudit projekt t�mito kritérii.      

V kapitole 5.4 máme kvalifikovan� odhadnuty možné efekty ze zm�ny vyvolaných RCM 
analýzou. V tabulce 5.21 jsou uvedeny výsledky ekonomického hodnocení investice do 
projektu RCM za podmínky, že cena za zap�j�ení software a vedení projektu externími 
konzultanty by byla cca 28 000,- EUR. Cena 28 000 EUR vychází z rozsahu cca 25 denní 
participace na projektu a výchozí z nabídky na obdobný projekt.  
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Dvaceti p�tidenní participace podle nabídky zahrnuje:  

� instalaci software a export dat,  

� školení metodiky RCM a software AMST,  

� dohled nad FMEA, 

� sdílení znalostí, 

� atd.   

Tab. 5.21: Ekonomické hodnocení projektu.  

Indikátor  Hodnota 

Po�áte�ní investice do RCM  ve form�
externího vedení a zap�j�ení software  

767 200 K�

Cca ekvivalent 28 000 EUR 

NPV [K�] 568 968 

IRR [%] 17,7 

Doba návratnosti [roky] 6,7 

Zdroj: RCM analýza.  

Model ekonomické návratnosti je uveden v p�íloze 7. této práce. Ekonomické hodnocení 
projektu ukazuje, že projekt by byl návratný i pokud by byl realizován extern�.  
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6 DISKUSE  

Nazna�ená metoda údržby zam��ené na bezporuchovost (RCM) není zcela jist� žádným 
p�evratným �ešením, jak p�edcházet nežádoucím poruchám a jejich následk�m v oblasti 
bezpe�nosti, narušování provozu a snižování hospodárnosti. Již dlouhou dobu dodávají 
výrobci stroj� a za�ízení pokyny provozu a údržb�, které obsahují programy preventivní 
údržby pro jejich stroje a za�ízení. Tyto programy jsou rovn�ž vypracovány na základ�
zkušeností a intuitivních úvah a se znalostí historických poruch vyráb�ných a dodávaných 
za�ízení. Nové na této metod� je to, že daný úkol �eší systematicky s využitím 
algoritmizovaných otázek a odpov�dí na principu stromu logického rozhodování. Tento 
p�ístup p�i jeho dodržení umož
uje zajistit, že se nezapomene na žádný aspekt ovliv
ující 
navrhovaný program preventivní údržby, zejména analýzu funk�n� d�ležitých prvk�, jejich 
možných poruch se všemi p�í�inami a následky a na systematické p�i�azování vhodných 
údržbá�ských zásah� (úkol�). Naopak ur�itou slabinou této normované metody RCM je 
p�edevším subjektivní stanovení interval� mezi preventivními údržbá�skými zásahy, by�
s ur�itým odkazem na možnost využití matematických model� obnovy29.  

O aplikaci AMST software má smysl uvažovat zejména pokud: 

� disponibilita za�ízení je nižší, než dosahované pr�m�ry v odv�tví, 

� náklady na údržbu jsou vyšší, než náklady na stejné za�ízení a stejnou jednotku 
produkce, 

� doby neplánovaných odstávek a jejich dopady v provozních nákladech a nákladech 
na údržbu zna�n� zasahují do ekonomiky podniku, 

� podnik nemá definovanou strategii údržby, 

� poruchovost za�ízení je vysoká, 

� po�íta�ové systém pro podporu údržby (CMS) jsou instalovány, ale nemají žádná 
data, 

� v údržb� dochází ke genera�ní vým�n� zam�stnanc� a je nutné zachovat know-how 
ve spole�nosti, 

� stratgie údržby není definovaná, 

� ceny náhradních díl� jsou vysoké, 

� neexistuje management náhradních díl�, zejména pokud neexistuje správné 
nastavení strategických (kritických) náhradních díl�, 

� nejsou jasn� rozd�leny kompetence mezi provozem a údržbou. 

V tabulce 6.1 je uvedena �asová náro�nost RCM analýzy za podmínek, že pro danou 
analýzu byl použit software AMST. Stejn� tak pro RCM analýzu mohl být použit i jiný 

                                                 
29 BUZÍK, Pavel. Manažer údržby: provozní spolehlivost výrobních za�ízení. 1. vyd. Praha: �eská spole�nost 
pro údržbu, 2004, strana 2-108. 
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software nap�. software využívající metodiku RRM od spole�nosti Shell Global 
Solutions International, který používá spole�nost �eská rafinérská, a.s.  

Tab. 6.1 �asová náro�nost projektu.   

�innost �asová náro�nost v hodinách 

Úvodní sch�zka a prohlídka za�ízení 8 

Sb�r, t�íd�ní a digitalizace dat 80 

Vytvo�ení �íselníku za�ízení 8 

Sestavení mod� poruch a p�í�in poruch pro 
použitá za�ízení a migrace dat do databáze 

105 

Analýza kriti�nosti a strategie údržby 16 

Sestavení standard� údržby pro jednotlivá 
za�ízení 

25 

Zjiš�ování podklad� pro ekonomické 
hodnocení 

12 

Sestavení záv�re�né sumární zprávy 40 

Celkem 294 

Zdroj: RCM analýza – statistická analýza vedení �asových záznam� o projektu.  

Pokud se podobná analýza provádí ru�n�, její �asová náro�nost se pohybuje okolo 1000 až 
1400 hodin a výsledky nejsou tak p�ehledné.  

I tak z tabulky 6.1 vyplývá, že RCM analýza je pom�rn� �asov� náro�ná. Zefektivn�ní 
procesu RMC je možné n�kolika zp�soby a to:  

� zefektivn�ním �innosti tým�, 

• tým RCM by se spole�n� ú�astnil pouze analytické �ásti RCM, pro další 
�ásti by byl k dispozici na telefonu,  

• podklady pro jednání by byly p�ipraveny v p�edstihu,  

� zvýšením kvality vstupních dat,  

� použitím typových plán� údržby,  

� analýzou pouze vybraných komponent.  

Použití typových plán� údržby je možná s ohledem na skute�nost, že kotle využívají velké 
množství navzájem typov� shodných za�ízení. Tyto typové komponenty je pak možné 
v p�ípad� analýzy dosazovat do pozic podle instrukcí díl�ích specialist� s p�íslušnou 
odborností. Podobnou možností je generalizování za�ízení s p�ihlédnutím k jeho kriti�nosti, 
tedy pokud bude kriti�nost položky malá, bude s ní nakládáno „typov�“, jinak na této 
položce prob�hne standardní RCM. Typickým p�íkladem za�ízení pro typové plány údržby 
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jsou místní m��ení – manometry, teplom�ry, pr�tokom�ry apod. Existuje však nebezpe�í 
zahrnutí unikátní položky do typových plán�. Mezi nedostatky pat�í ztráta individuálního 
p�ístupu k n�kterým vybraným položkám. Dále hrozí možnost p�ehlédnutí specifického 
aspektu poruchy takové položky, nap�. Její vliv na odstavení výroby, bezpe�nost práce 
nebo životní prost�edí. Podobný problém nastává, pokud budeme typov� nakládat 
s položkami, na které je aplikována mandatorní (zákonem daná) údržba. Proto je nezbytné, 
aby seznam typových komponent p�ed zahájením analýzy p�ezkoumat a takto nestandardní 
položky ze seznamu typových za�ízení odfiltrovat. S tímto p�ístupem budou analyzovány 
všechny komponenty a kritické (resp. Všechny krom� vybraných) komponenty budou 
analyzovány za ú�asti všech �len� týmu. Neprob�hne však kompletní revize majetku, 
výkresové dokumentace a neodhalí se n�které kritické položky.  

Poslední možností optimalizace procesu RCM spo�ívá v možnosti vybrat komponenty 
s vysokou kriti�ností, p�ípadn� komponenty s vlivem na bezpe�nost práce nebo životní 
prost�edí, eventuáln� provést Paretovu analýzu kotle a pouze na takto vybraných položkách 
provést analýzu. Výhodou tohoto p�ístupu je nižší �asová náro�nost takového procesu 
s dosažením výrazných ekonomických úspor. Nedostatkem tohoto p�ístupu je zejména 
nemožnost naplánování kompletního systému údržby pro kotel, nebo� bude analyzováno 
pouze nepatrné procento ze všech komponent30.  

Zajímavou zkušenost s aplikací údržby zam��ené na bezporuchovost ve spole�nosti 
�eská Rafinérská, a.s. Spole�nost �eská rafinérská, a.s. používá pro optimalizaci své 
údržby a zabezpe�ení za�ízení používá systém RRM.  

Systém RRM zahrnuje vzájemn� propojené, ale v zásad� samostatné, metodiky:  

� S-RCM (Shell Reliability Centred Maintenance – Údržba zam��ená na 
bezporuchovost dle metodiky Shell) – p�edstavuje metodologii pro optimalizaci 
údržbových prací. Jedná se o usm�rn�nou a více ekonomicky orientovanou verzi 
tradi�ního/klasického procesu RCM.  

� S-RBI (Shell Risk Based Inspection – Inspekce na základ� rizika – dle 
metodiky Shell) je metodologie pro optimalizaci inspek�ních a monitorovacích 
prací. Používá se k �ízení integrity tlakových za�ízení.  

� SIFpro je klasifika�ní a implementa�ní metodologie ochranných funkcí 
bezpe�nostních systém�. Jejím ú�elem je poskytnout uživatel�m návod pro 
bezpe�ný, nákladov� efektivní a konzistentní design a údržbovou strategii pro 
ochranné funkce bezpe�nostních systém�.  

Proces RCM je uplat
ován pouze pro rota�ní za�azení, instrumentaci mimo instrumentaci 
sloužící pro zajišt�ní bezpe�nostních funkcí, stavby, konstrukce, izolace a zanášení 
statických za�ízení. Metodika RBI je používána pro korozní smy�ky a tlaková za�ízení 

                                                 
30 ZAJÍ�EK, Jaroslav. Zefektivn�ní procesu RCM. [online]. s. 8 [cit. 2014-05-08]. Dostupné 
z: http://www.statspol.cz/cs/wp-content/uploads/2013/05/request2006/sbornik/zajicek.pdf
�
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a metoda SIPpro je používána na bezpe�nostní prvky31.  V grafu. 6.1 na následující stránce 
je uveden statistický p�ehled poruch 16 parních uhelných kotl� podobné velikosti. Na 
pom�rn� velkém statistickém souboru si je možné ud�lat názor o tom, jaké je procentní 
zastoupení poruch mající za následek odstavení kotl�. Pokud se nad danou statistikou 
zamyslíme v kontextu FMEA analýzy je možné konstatovat, že provozovatelé kotl� by 
m�li zejména:  

� v�novat zvýšenou pozornost vibra�ní diagnostice a systému mazání rota�ních 
pohon� (spalinových, mlýnských a vzduchových ventilátor�), p�ípadn� si nechat 
ud�lat externí audit této vibra�ní diagnostiky, zda je provád�na správn� a zda 
poskytuje pot�ebné relevantní záv�ry. Cílem tohoto opat�ení by m�la být maximální 
eliminace výpadk� kotl� od poruch ventilátor�,    

� ve v�tší mí�e provád�t kontrolu a dotahování ucpávek regula�ních napájecích a 
vst�ikovacích ventil�, zejména u kotl� poskytujících podp�rné služby (primární a 
sekundární regulaci frekvence v elektriza�ní soustav�), p�ípadn� používat moderní 
konstrukce ucpávek s automatickým zvyšováním p�ítlaku, 

� hledat technologii oprav dosedacích st�n pr�lez� do bubn� (kotlových t�les), 
zvlášt� pak u bubn� s v�tším po�tem provozních hodin,     

� investovat v p�edstihu do rozsáhlejší diagnostiky p�eh�ívák�, nátrubk� a výparník�,  

� posoudit p�vodní konstruk�ní �ešení kritických komponent, p�ípadn� p�ijmout 
n�jaká opat�ení ke snížení �etnosti nebo k úplné eliminaci poruch. V praxi se m�že 
jednat nap�íklad o �ešení problému vibrací na drobném potrubí, p�emíst�ní m��ení 
pr�tok� a vst�ikovacích ventil� až za sek�ní uzavírací armatury tak, aby bylo 
možné p�ípadné net�snosti odstranit za provozu atd.,  

� zkvalitnit záznamy o nálezech.  

  

                                                 
31 HAVL�, Vít. Zefektivn�ní procesu údržby pomocí metodik pro hodnocení rizik. [online]. s. 17 [cit. 2014-
05-08].                            
Dostupné z:http://www.ceskarafinerska.cz/data/publications/zefektivneni_udrzby_metodikami_ 
hodnoceni_rizik.pdf
�
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Graf 6.1: Statistika poruch 16 parních kotl� v období 2009 – 2013 vedoucích k jejich odstavení.
Zdroj: Data provozovatele.  
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Projek�ní spole�nosti a výrobci kotl� by m�li své vnitropodnikové procesy nastavit tak, 
aby se postupy FMEA analýzy již objevovaly v jejich interních sm�rnicích a tyto sm�rnice 
zahrnovaly zejména:   

� ov��ování návrhu v rámci systému ISO 9001,  

� zp�tnou vazbu mezi návrhem a provozem za�ízení,  

� praxi montážních organizací,  

� úvahy o �ešení možných problém� v konstrukci (zanášení kanál�, nedodržení 
teplot, páry apod.) již ve fázi návrhu tak, aby p�i dispozi�ním �ešení technologie 
bylo již s dalšími možnými zm�nami uvažováno, 

� studium okrajových podmínek kontrakt� a provozu jako:

• zm�ny melitelnosti, 

• zm�ny v obsahu prchavé ho�laviny v palivu, 

• možnosti p�itížení konstrukcí p�i poruchách (nap�. Napln�ní výsypky vodou 
p�i poruše ekonomiséru místo popílku),  

• atd. 

� p�enášení know-how mezi zam�stnanci,  

� sb�r a vyhodnocování aktuálních trend�, 

� typové uzly, 

� p�ejímání zkušeností z povozu a údržby navrhovaných za�ízení, 

� proud�ní spalin a vzduchu, 

� podklad�m pro návrh softwaru, 

� zanášení oh�ívák� vzduchu,

Obr. 6.2: Detail zaneseného oh�íváku vzduchu.  
Zdroj: Archív provozovatele.  
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� korozním vliv�m technologie denitrifikace spalin (vst�ikování mo�oviny nebo 
�pavku do prostoru kotle), 

� podklad�m pro statické a dynamické výpo�ty základ� a konstrukcí, 

� vibracím konstrukcí,  

� atd. 

Obsah RCM analýzy v reálné praxi m�že nabývat r�zných podob a r�zných modifikací, p�i 
dodržení metodiky RCM. Lze si p�edstavit i níže uvedený pr�b�h RCM analýzy:  

� rozbor provozních podmínek (dosahované teploty páry, spalin, st�n trubek 
p�eh�ívák� a výparníku) a jejich srovnání s návrhovými parametry, p�i�emž 
nap�íklad zvýšení teploty povrchu trubky o 5 oC snižuje životnost o cca 20 %32, 

Obr. 6.3: Detail teplotn� degradované komory mezip�ih�íváku – porucha byla nalezena náhodným 
zp�sobem.  

Zdroj: Archív provozovatele (Turecko 2012).  

� posouzení vlivu rozptylu žáropevných vlastností materiálu33,  

� ov��ení chemického režimu kotle a separa�ní schopnosti bubnu za ú�elem 
vylou�ení, snížení rizika poruch spojených nejenom s chemickým režimem kotle, 
ale i poruch spojených se zanášením systému z jiných �ástí elektrárny, teplárny 
(nap�. Transpozice m�di),  

  

                                                 
32 BÍNA. Kvantitativní analýza faktor� ur�ujících životnost a riziko vzniku poruch potrubních systém�. Brno, 
2000. Kotle a energetická za�ízení. 

33 BÍNA. Kvantitativní analýza faktor� ur�ujících životnost a riziko vzniku poruch potrubních systém�. Brno, 
2000. Kotle a energetická za�ízení. 
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Obr. 6.4: Detail nános� na trubkách výparníku. 
Zdroj: Archív provozovatele (Turecko 2012).  

Obr. 6.5: Detail nános� na trubkách mezip�ih�íváku. 
Zdroj: Archív provozovatele (Turecko 2012). 

� posouzení správnosti sb�ru provozních záznam�, 

� analýza poruch tlakového celku s ohledem na možné chyby návrhu,  

� posouzení mohutnosti vibrací stroj� – vylou�ení chyb v: 

• ustavení stroj�, 

• vyvážení,  

• m��ení.  
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Obr. 6.6: Detail m��ícího bodu �erpadla.  
Zdroj: Archív provozovatele. 

� analýza spalování a chování regulací, zejména regulace tlaku a teploty páry,  

� analýza distribuce uhelného prášku a návrh opat�ení pro zajišt�ní rovnom�rné 
distribuce uhelného prášku,  

� zanášení ho�ák�,  

� posouzení tribologie (optimalizace vým�n olej� a skladby používaných olej�),  

� kontrolu náhradních díl�,  

� posouzení koncových teplot spalin a návrh opat�ení k:  

• korozní ochran� ekonomiséru a oh�íváku vzduchu  

• zvýšení ú�innosti ploch rovnom�rnou distribuci spalin  

� analýzu historických a možných poruch a ur�ení kritických komponent,  

� posouzení rychlosti spalin a návrh opat�ení ke snížení eroze tlakového celku,  

� posouzení struskování a zanášení kotle a návrh opat�ení,  

� instalaci on-line monitoringu vibrací, chemického režimu (3D BOILER TRASAR), 

� posouzení konstrukce, rozsahu a umíst�ní m��idel množství vzduchu,  

� optimalizaci vlastní spot�eby elektrické energie,  

� mimo�ádnou diagnostiku motor� a p�evodovek,  

� posouzení bezpe�nostních prvk� (snímání stability plamene, opat�ení potla�ení, 
odd�lení výbuchu,  

� posouzení možnost zvýšení výkonu díl�ích za�ízení (kotle, mlýn�),  

� návrh programu údržby po p�iblížení se k návrhovým po�t�m provozních hodin, 
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� aplikaci moderních diagnostických metod pro diagnostiku stroj� jako nap�íklad 
CTA analýzy p�evodovek sloužící k odhalování poruch ozubení,   

Obr. 6.7: Grafický výstup CTA analýzy p�evodovky – vpravo dole je patrný nam��ený defekt 
ozubení.  

Zdroj: Archív provozovatele.  

Obr. 6.8: Zjišt�ný defekt ozubení po otev�ení p�evodovky.  
Zdroj: Archív provozovatele.  
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� posouzení p�ejímacích kritérií (rozsahu nedestruktivního zkoušení materiálu apod.) 
pro dodávané �ásti technologie,  

Obr. 6.9: Detail nevhodn� dodaného mlecího elementu kroužkového mlýna kotle, u n�hož došlo po 
4000 hodinách k odlomení cca 35 % povrchu.  

Zdroj: Archív provozovatele.  

� atd.  

Pokud provozovatel provozuje identické kotelní jednotky, má opakovatelnost RCM velké 
výhody.  
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7 ZÁV�R  

V prvních t�ech kapitolách se diplomová práce zabývá problematikou údržby stroj� a 
metodikou RCM. V dalších �ástech práce je popsán postup realizace RCM analýzy na 
konkrétním projektu v�etn� vyhodnocení jeho p�ínos�.  Diplomová práce se v maximální 
mí�e snažila popsat úskalí aplikace moderních metod �ízení údržby na konkrétním reálném 
projektu.  

Shrnutí dosažených výsledk� RCM analýzy: 

� výsledkem práce je p�íklad nového programu preventivní údržby práškového 
granula�ního kotle. Tento program popisuje vý�et všech �inností preventivní 
údržby nap�í� všemi profesemi. Program popisnou formou definuje, co je 
standardem preventivní údržby kotle a dopl
uje standardy mazání,  

� RCM analýza odhalila p�í�iny �astých poruch tlakového celku, které si v období od 
roku 2000 do dnešního dne vyžádaly náklady na poruchy ve výši 3 796 325 K�,  

� v rámci RCM byly ov��ena dispozice havarijních náhradních díl�. Jejich vý�et by 
m�l být dostate�ný pro rychlou opravu p�evážné �ásti kritických za�ízení 
s výjimkou �erpadla a motoru mazacího oleje mlýna, které není skladem,  

� v rámci RCM analýzy byla navržena modifikace n�kolika za�ízení, 

� došlo ke zm�n� jedné provozní instrukce týkajíc se odkalování kotl�,   

� realizovaná RCM analýza umož
uje �tená�i analýzy si ud�lat vlastní názor o 
možných p�ínosech této metody, její �asové náro�nosti a o možnostech softwaru 
AMST pro jeho použití v technické praxi 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL
 A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

AMST  [-] Software pro RCM 

BO [-] B�žná oprava  

CBM [-] Údržba vycházející ze stavu za�ízení  

CTA [-] Metoda analýzy vibrací – �asov� cyklické pr�m�rování 

EPRI [-] The Electric Power Research Institute, Inc. 

FFM [-] Údržba provád�ná zjiš�ováním závady  

FMEA [-] Analýza poruch a p�í�in poruch  

FMECA [-] Analýza poruch, p�í�in poruch a kriti�nosti poruch  

KKS [-] Systém pro zna�ení komponent� elektráren kódy  

LN [-] Kancelá�ský databázový software  

MAXIMO [-] Informa�ní systém údržby od spole�nosti IBM  

MOD [-] Modifikace  

NCSLI [-] Globální nezisková organizace zabývající se metrologií 

PB [-] Propan-butan  

RCM [-] Údržba zam��ená na spolehlivost  

RTF [-] Provoz za�ízení do poruchy  

SM [-] Údržba podle �asového plánu  
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