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Abstrakt 
V príspevku sú uvedené poznatky a výsledky použitia analýzy RCM pre návrh 

údržbového systému elektrických zariadení v Elektrickej stanici Rozvodnej sústavy 
Slovenskej republiky Horná Ždaňa. Postup obsahuje analýzy spoľahlivosti sústavy, 
pokračuje analýzou príčin a následkov porúch elektrických zariadení a končí 
Rozhodovacím diagramom RCM. 

 
kľúčové slová: spoľahlivosť systémov, FMEA, spoľahlivostne orientovaná údržba 

(RCM) 
 

1 Úvod 
V roku 2002 bola na katedre obnovy strojov a zariadení podľa zadania vypracovaná 

výskumná správa „Stratégia údržby zameraná na spoľahlivosť“ pre aplikáciu 
stratégie údržby zameranej na spoľahlivosť do podmienok prevádzky elektrizačnej 
prenosovej sústavy Slovenskej republiky. Správa obsahuje aplikáciu metodík RCM, FMEA, 
FTA do podmienok elektrizačnej stanice prenosovej sústavy Horná Ždaňa (ES HŽ). Vo 
výskumnej správe boli taktiež navrhnuté metodiky Du Pont pre hodnotenie úrovne 
údržby, benchmarking a RAMS/LCC pre spoľahlivú a nákladovo optimálnu prevádzku 
a údržbu. 

Údržba nie je cieľom, ale prostriedkom pre dosiahnutie cieľa podniku. 

Príčiny rastúceho významu údržby možno rozdeliť na prevádzkovo-hospodárske, 
národohospodárske a technologické vplyvy. Okrem toho sú na údržbu kladené ďalšie 
požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (v zmysle predpisov z oboch oblastí). Rastúca komplexnosť podnikových systémov 
kladie vysoké požiadavky na pracovníkov údržby. 

Dosahovanie vyšších výkonov a rastúci stupeň automatizácie zvýšil hodnotu 
kapitálových investícií na obstaranie zariadení. Je potrebné si uvedomiť, že údržba má 
vysokú spoluzodpovednosť za celkové náklady, pretože s rastúcou vzájomnou závislosťou 
zariadení spôsobí vzniknutá porucha vysoké náklady na prerušenie výroby (resp. splnenie 
služby zákazníkovi – dodávka energie) a následné škody. Nízke náklady (výrobné, 
údržbové aj iné), dodržiavanie termínov dodávok a kvality, spolu s efektívnou údržbou 
prispievajú k podnikateľskému úspechu na trhu. Nie je dôvod, aby tieto základné 
postuláty neplatili aj pre elektrizačné stanice prenosovej sústavy Slovenskej republiky. 

Bolo veľa metód, pokusov na stanovenie optimálneho rozsahu a obsahu údržby. Ale 
až metodika „spoľahlivostnej údržby – RCM“ obsahuje správnu kombináciu spracovávania 
štatistických, historických údajov a metód apriórnej spoľahlivosti (FMEA, FMECA a FTA). 
Údržba má vychádzať z optimalizácie rozsahu a obsahu údržbových aktivít. Povedané 
inými slovami: treba uvažovať o zmene údržbového systému a postupne v krokoch 
sústrediť pozornosť na následky porúch a nie na vykonávanie naplánovaného rozsahu 
údržby.  

Pri riešení sme vychádzali z analýzy súčasného stavu údržby ES Horná Žďaňa 
(plánovanie údržby, výpočty počtov pracovníkov, pracoviská pre údržbu). Následne bola 
aplikovaná metodika návrhu rozsahu a obsahu údržby FMEA a RCM (hodnotenie 
spoľahlivosti na základe informácií o technickej histórii celej ES HŽ ako spoľahlivostného 
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systému, hodnotenie funkcií, funkčných porúch a príčin porúch – cez štrukturálne schémy 
zariadení, analýzu funkcií zariadení, analýzu chybových funkcií zariadení).  

Pre potreby analýzy RCM boli vypracované detailné schémy zariadení ES HŽ. Pri 
postupe riešenia boli spracovávané rôzne úrovne štrukturálnych schém pre celú ES HŽ až 
po jednotlivé zariadenia. Pri tom sa hľadala optimálna nevyhnutná úroveň detailov, ale 
pri tom dostatočne zjednodušená pre nasledovné analýzy RCM.  

Hodnotenie spoľahlivosti zásobovania energiou bolo vykonané pre systém sériového 
a paralelného zapojenie zariadení (systém spoľahlivosti) metódou stromu porúch (Fault 
Tree Analysis - FTA) a známe spoľahlivosti jednotlivých zariadení (podľa podkladov 
zadávateľa). 

Výsledky týchto analýz boli následne využité pre vypracovanie Informačných výkazov 
RCM jednotlivých zariadení. Rozsah a obsah údržbových úloh bol stanovený pomocou 
Rozhodovacích výkazov RCM. Pre hodnotenie nákladovej úrovne údržby zariadení ES HŽ 
bola použitá metodika Du Pont pre hodnotenie štyroch oblastí údržby: plánovanie 
výkonov údržby, využitie kapacít údržby, výška nákladov na údržbu, produktivita práce 
dosahovaná údržbovými skupinami. Zároveň bola využitá metodika benchmarking-u 
údržby podľa metodiky RAMS/LCC pre spoľahlivú a nákladovo optimálnu prevádzku 
a údržbu, hodnotenie nákladov straty funkcie zariadenia ES HŽ a aplikácia komplexnej 
funkcie nákladov na preventívnu a prevádzkovú údržbu a prerušenie dodávky.  

1.1 Postup riešenia 
Z pochopiteľných príčin nemôžeme vo svojom príspevku uviesť všetky podrobnosti. Preto bez 

bližšieho vysvetľovania uvádzame: 
 

 
Obr. 1 Ukážka rozšírenej spoľahlivostnej schémy zásobovania energiou 
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Obr. 2 Analýza FMEA – chybové funkcie 

1.2 Analýza spoľahlivosti systémov 

Systémy boli rozdelené na sériové a paralelné. Celý výpočet spoľahlivosti pre 
jednotlivé systémy zásobovania bol vypracovaný na základe teórie spoľahlivosti. Bolo 
použité exponenciálne rozdelenie pravdepodobnosti (Obr. 1).  

1.3 Analýza FMEA 

Bola vykonaná programom IQ – RM (Obr. 2). Failure Mode and Effects Analysis 
(FMEA) je štandardizovaná metóda pre hodnotenie rizika, pre poznanie a hodnotenie 
možných funkčných chýb až po návrh možných opatrení (konštrukčných aj údržbových) 
z hľadiska správnej funkcie zariadenia. Program dovoľuje vytvorenie štruktúry systému, 
popis funkcií a popis možností straty funkčnej schopnosti, popis závislostí príčina – 
následok, optimalizáciu koncepcie v rámci FMEA s nasledujúcim návrhom opatrení. 

 

2 Koncepcia RCM 
Koncepcia údržby RCM je založená na znížení alebo úplnom odstránení následkov 

porúch. Vykonáva sa v 7 krokoch.  



 4 

 
Obr. 3 Koncepcia údržby RCM 

 

2.1 Informačný výkaz RCM 

Po zvládnutí FMEA jednotlivých zariadení (ale aj všetkých zariadení ako 
spoľahlivostnej sústavy) sa pokračuje dvoma typmi výkazov: Informačným (Obr. 4) 
a Rozhodovacím výkazom RCM. 

 
Jednotka alebo objekt Číslo jednotky alebo objektu Identifikácia jednotky Vypracoval Vypracoval dňa Číslo informačného výkazu

Pole 6 Pole 6 1.1.9    
Objekt alebo prvok Číslo objektu alebo prvku Identifikácia objektu Schválil Schválil dňa Číslo listu z 

 Odpojovač Q1#6 Q1#6 1.1.9.1   1 2 
Funkcia Funkčná porucha Príčina poruchy Následky poruchy 
1 Prenos elektrického výkonu 

do menovitého prúdu 
A Neprenáša menovitý výkon 1 Porucha prúdovej dráhy Havária ovplyvní funkciu rozvodne HŽ. Pri nižších výkonoch sa neprejaví, 

ale pri vyšších výkonoch poškodenie prúdovej dráhy a poškodenie 
izolátorov. Zníženie výkonu pre T 403. Treba znížiť prenášaný výkon,  
havária typu E2 (nedodanie elektrickej energie plus porucha zariadenia). V 
prípade poruchy Q1#6 reaguje rozdielová ochrana prípojníc, vypne 
rozvodňa 400 kV, vypnutie T401, T403. Obsluha xxxxx, kde bolo 
poškodené zariadenie 15-20´ vyhodnocuje situáciu z ochrán, zistí k čomu 
došlo, do 30´zopne cez odpojovač Q21. 15-20´ je časť 400 kV bez energie. 
Rozvodňa 110 kV funguje do 6 - 12´ cez KSP z Bystričian. 

        2 Porucha izolačných podpier Havária ovplyvní funkciu rozvodne HŽ. Pri nižších výkonoch sa neprejaví, 
ale pri vyšších výkonoch poškodenie poškodenie izolátorov.  

        3 Porucha izolačného systému Havária ovplyvní funkciu rozvodne HŽ. Pri nižších výkonoch sa neprejaví, 
ale pri vyšších výkonoch poškodenie izolačného systému. 

2 Prenos skratových prúdov A Neprenáša skratový prúd 1 Porucha prúdovej dráhy Podľa veľkosti skratového prúdu nedôjde v 90% prípadoch k poškodeniu 
odpojovača. V iných prípadoch reagujú ochrany iných zariadení. V prípade 
skratu T403 reagujú vypínače. 

        2 Porucha izolačných podpier   

        3 Porucha izolačného systému   

2 Prenos dynamických 
skratových prúdov 

A Neprenáša dynamický 
skratový prúd 

1 Porucha prúdovej dráhy   

        2 Porucha izolačných podpier   

        3 Porucha izolačného systému   

3 Prepojenie elektrických 
zariadení bez elektrického 
prúdu 

A Nepripája elektrické 
zariadenia vôbec 

1 Porucha v skrini pohonu Ak sa stane porucha pri zapínaní, odstráni sa chyba. Pri zložitejšej závade, 
pri T 403 sa prepne KSP a závada sa odstraňuje, zapojí sa W2 a odstraňuje 
sa porucha odpojovača. (W2, ale možno využiť aj W5). 

Obr. 4 Informačný výkaz RCM pre jednotlivé zariadenia 
 
V ďalšom kroku boli vypracované Rozhodovacie výkazy RCM a odporučený rozsah 

údržby jednotlivých zariadení. Výsledky riešenia sú zhrnuté na Obr. 5. 



 5 

PRÍNOSY PROJEKTU 
§ Väčšia bezpečnosť a ochrana 

životného prostredia, 
§ Zlepšený prevádzkový výkon (výstup, 

kvalita výrobkov a služba 
zákazníkom), 
§ Väčšia nákladová efektívnosť údržby, 
§ Väčšia životnosť drahých prvkov, 
§ Obsiahla databáza údržby,  
§ Väčšia motivácia jednotlivcov. 

§ značne zdokonalené pochopenie 
ako pracujú prostriedky, 
§ lepšie pochopenie ako môže 

nastať porucha zariadenia, 
§ zoznam navrhovaných úloh 

navrhnutých na zabezpečenie 
toho, aby prostriedky pokračovali 
v činnosti na požadovanej úrovni 
výkonu, 
§ výrazne zlepšená tímová práca. 

§ zredukovanie množstva rutinnej 
práce (inými slovami, proaktívne úlohy 
údržby vykonávané na cyklickom 
základe) v každej perióde obvykle o 
40% až 70%, 
§ navrhnutie nového systému údržby,  
§ nižšia výsledná plánovaná prácnosť 

ako keby sa systém vytvoril pomocou 
tradičných metód. 

 

ZADANIE PROJEKTU 
§ Aplikácia špecifických výsledkov 

metodík stratégie údržby do 
podmienok prevádzky prenosovej 
sústavy, 

§ Minimalizácia nákladov údržby pri 
obmedzovaní rizika poruchy, 

§ Aplikácia komplexnej funkcie nákladov 
na preventívnu a prevádzkovú údržbu 
a prerušenie dodávky. 

 

RIEŠENIE PROJEKTU 
§ Analýza súčasného stavu 

údržby ES Horná Ždaňa, 
§ Analýza spoľahlivosti 

systémov zásobovania 
energiou, 

§ Aplikácia FMEA v ES Horná 
Ždaňa, 

§ Aplikácia RCM v ES 
Horná Ždaňa. 

 

ODPORÚČANIA 
§ prechod od systému 

plánovitých 
a preventívnych 
činností k systému 
údržby po 
prehliadke, 

§ Interval prehliadok 
je potrebné stanoviť 
podľa úlohy 
vyhľadávania 
postupných porúch 
termovíziou, 

§ Navrhujeme posúdiť 
holografické metódy 
pre určovanie 
technického stavu 
zariadení, 

§ Vytvoriť taký systém 
údržby, ktorým sa 
obmedzí množstvo 
manipulácií pre 
uvolnenie zariadenia 
z prevádzky, 

§ stanoviť úlohu 
vyhľadávania 
postupných porúch 
a  P –  F interval pre 
zariadenia s 
prúdovou dráhou. 

  
Obr. 5 Celkový postup a výsledky projektu 
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APPLICATION OF RCM ANALYSIS FOR PROPOSAL OF 
MAINTENANCE SYSTEM FORM ELECTRIC EQUIPMENT IN 

ELECTRIC STATION HORNÁ ŽDAŇA  
The paper presents findings and results from application of RCM analysis for proposal 

of maintenance system form electric equipment in Electric station of Electric Power 
Distribution Systems of Slovak Republic at Horná Ždaňa. The process consists of the 
system reliability analyses, continues with the Failure Mode and Effects Analysis and ends 
in the RCM Decision Diagram. 
 


