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Předmluva
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komisi IEC TC 56 „Spolehlivost“ byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60300-3-11 dne 2009-09-01.

Byla stanovena tato data:

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2010-06-01
 
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2012-09-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60300-3-11:2009 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM – Reliability Centred Maintenance) je metoda pro
identifikaci a volbu takových politik managementu poruch, aby se účinně a efektivně dosáhlo
požadované bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu. Politiky managementu poruch mohou
zahrnovat činnosti údržby, změny provozu, modifikace návrhu nebo jiné zásahy za účelem zmírnění
následků poruchy.

Metoda RCM byla původně vyvinuta pro komerční letecký průmysl ke konci šedesátých let dvacátého
století, což vedlo k vydání publikace ATA-MGS-3 [1]2. RCM je nyní prověřená obecně přijímaná
metodika používaná v mnoha průmyslových odvětvích.

RCM poskytuje proces rozhodování, při kterém se u zařízení identifikují použitelné a efektivní
požadavky na jeho preventivní údržbu, nebo zásahy managementu podle bezpečnostních, provozních
a ekonomických následků identifikovatelných poruch a podle mechanismu degradace zodpovědného
za tyto poruchy. Konečným výsledkem práce v tomto procesu je posudek týkající se nutnosti
provádění údržbářského úkolu, změny návrhu či jiných alternativ pro realizaci zlepšení.

Základní kroky programu RCM jsou tyto:

zahájení a plánování;a.
analýza poruch funkce;b.
volba úkolu;c.
praktická realizace;d.
neustálé zlepšování.e.

U všech úkolů je základním faktorem bezpečnost s ohledem na pracovníky a životní prostředí, jakož
i provozní a ekonomické záležitosti. Je však třeba poznamenat, že uvažovaná kritéria zpravidla
závisejí na povaze produktu a na jeho použití. Například u výrobního procesu se obvykle vyžaduje,
aby byl ekonomicky životaschopný, a může se citlivě brát ohled na životní prostředí, zatímco obranné
zařízení má být hlavně provozně úspěšné, ale může mít méně přísná kritéria bezpečnosti,
hospodárnosti a vlivu na životní prostředí.

Z analýzy RCM lze získat maximální přínos, jestliže se provádí v etapě návrhu, aby zpětná vazba
z analýzy mohla ovlivnit návrh. RCM je však též užitečná během etapy provozu a údržby ke zlepšení
existujících údržbářských úkolů, k provádění nutných modifikací a vytváření jiných alternativ.

Úspěšná aplikace metody RCM vyžaduje dobré pochopení zařízení i konstrukce, jakož i provozního
prostředí, provozního kontextu a přidružených systémů spolu s pochopením možných poruch a jejich
následků. Největšího přínosu lze dosáhnout zaměřením analýzy tam, kde by mohly poruchy mít



závažné bezpečnostní, environmentální, ekonomické nebo provozní následky.

1 Předmět normy

V této části IEC 60300 jsou uvedeny směrnice pro vývoj politik managementu poruch zařízení
a konstrukcí s použitím technik analýzy údržby zaměřené na bezporuchovost (RCM).

Tato část slouží jako pokyn k použití a je rozšířením norem IEC 60300-3-10, IEC 60300-3-12 a IEC
60300-3-14. Činnosti údržby doporučené ve všech těchto třech normách, které se týkají preventivní
údržby, mohou být prakticky realizovány s použitím této normy.

Metodu RCM lze použít u objektů, jako jsou pozemní vozidla, lodě, elektrárny, letadla a jiné systémy,
které se skládají ze zařízení a konstrukcí, jako jsou např. budova, drak letadla nebo trup lodi. Zařízení
se typicky skládá z řady elektrických, mechanických, přístrojových nebo řídicích systémů
a subsystémů, které lze podle potřeby dále rozložit na stále menší seskupení.

Tato norma se omezuje na aplikaci technik RCM a nejsou v ní zahrnuta hlediska podpory údržby, která
jsou pokryta výše zmíněnými normami nebo jinými normami pro spolehlivost a bezpečnost.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


