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Predhovor

 

1. Oficiálne rozhodnutie alebo dohody IEC týkajúce sa technických otázok spracovaných technickými
komisiami, v ktorých sú zastúpené všetky zainteresované národné komitéty, vyjadrujú v najväčšej
možnej miere medzinárodnú zhodu v názore na predmet, ktorého sa týkajú.

 

2. Majú formu odporúčaní na medzinárodné použitie a v tomto zmysle ich preberajú národné
komitéty.

 

3. Na podporu medzinárodného zjednotenia vyjadruje IEC želanie, aby všetky národné komitéty
prevzali text odporúčaní IEC do svojich národných predpisov v rozsahu, ktorý národné podmienky
dovožujú. Akýkožvek rozdiel medzi odporúčaním IEC a zodpovedajúcim národným predpisom by mal
byť v národnom predpise jasne vyznačený.

 

Túto medzinárodnú normu pripravila IEC Technická komisia 56: Spožahlivosť.

 

Text tejto normy vychádza z nasledujúcich dokumentov:
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Úplné informácie o hlasovaní pri schvažovaní tejto normy je možné nájsť v Správach o hlasovaní,
ktoré sú uvedené v tabužke.

 



Príloha A Značky je normatívna a tvorí neoddelitežnú súčasť tejto medzinárodnej normy.

 

Úvod

 

Analýza stromu poruchových stavov (FTA - Fault Tree Analysis) je jedna z analytických metód, ktoré
sa používajú pri analýze spožahlivosti. Pred začatím FTA má pracovník vykonávajúci analýzu (analytik)
prešetriť účel každej z týchto metód a ich samostatné alebo kombinované použitie pri hodnotení
bezporuchovosti a pohotovosti daného systému alebo súčiastky. Pritom má uvážiť výsledky, ktoré je
možné z každej z týchto metód získať, dáta potrebné na vykonávanie analýzy, komplexnosť analýzy a
ďalšie faktory uvedené v tejto norme.

 

Analýza stromu poruchových stavov sa zaoberá identifikáciou a analýzou podmienok a faktorov, ktoré
spôsobujú alebo prispievajú k vzniku definovaných nežiaducich udalostí, z ktorých zvyčajne jedna
významne ovplyvňuje schopnosti, ekonomiku (hospodárnosť), bezpečnosť alebo iné požadované
vlastnosti systému. FTA sa často používa pri analýze bezpečnosti systémov.

 

1 Predmet normy

 

Táto norma opisuje analýzu poruchových stavov a uvádza návod na jej použitie, a to nasledujúcim
spôsobom:

- definovaním základných princípov,

- určením krokov, ktoré sú potrebné na vykonávanie analýzy,

- identifikovaním príslušných predpokladov, udalostí a druhov porúch,

- určením pravidiel na identifikáciu a značiek 


