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ANOTACE  
Příspěvek je věnován problematice návrhu údržby hnacích vozidel s využitím technik 

údržby zaměřené na bezporuchovost. Popisuje vnitřní stavbu systému údržby, praktické 
nástroje a postupy vhodné k realizaci programu údržby hnacích vozidel zaměřené na 
bezporuchovost. Mezi praktické nástroje patří použití formulářů „Pracovní výkazy 
programu údržby“ a software pro podporu návrhu intervalů údržby. 
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1  ÚVOD 
Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) je metoda pro zavedení programu 

preventivní údržby, který umožní účelně a účinně dosáhnout požadované úrovně 
bezpečnosti a pohotovosti zařízení a konstrukcí, a je určena k tomu, aby vedla ke 
zlepšení celkové bezpečnosti, pohotovosti a hospodárnosti provozu [1]. Cílem tohoto 
příspěvku je ukázat některé postupy a nástroje, vhodné k praktické realizaci programu 
údržby hnacích vozidel zaměřené na bezporuchovost. 

2  VNITŘNÍ STAVBA PROGRAMU ÚDRŽBY 
Program údržby musí stanovit, jaké celky se musí udržovat, jakých cílů se má 

údržbou dosáhnout, jaké prostředky použít a kdy – v jakých intervalech údržbu provádět. 
Všechny tyto otázky tvoří složitý komplex, a jeho řešení je možné provést rozdělením na 
dílčí úkoly:  

- Dekompozice vozidla a stanovení cílů údržby. 
- Stanovení prostředků a obsahu údržby. 
- Určení intervalů údržby. 
- Sestavení počátečního a následně provozního programu údržby 
 

2.1  Dekompozice vozidla na funkční celky. 

Proces dekompozice vozidla začíná identifikací celků, dále pokračuje identifikací 
konstrukčních skupin a podskupin, případně až na úroveň součástek. Cílem je 
identifikovat funkčně významné a ostatní celky. Funkčně významné celky (FSI) jsou 
takové celky, jejichž předvídatelné důsledky poruch funkce nebo funkcí mohou způsobit: 

- Poruchu ovlivňující bezpečnost, životní prostředí, i skrytě (celky SSI). 
- Poruchu s významným dopadem na provoz a údržbu (celky MSI). 
- Poruchu s významným ekonomickým dopadem (celky ESI). 
 
Kategorizace funkčně významných celků do třech skupin je úzce spojena se 

stanovením cílů údržby, jak naznačuje tabulka č.1.  
 
Tabulka č. 1:  Cíle plánované údržby  

Typ celku Cíl údržby 
SSI  Zabránit vzniku první poruchy 
MSI  Omezit pravděpodobnost poruchy na přijatelnou úroveň 
ESI  Plánovaná údržba musí mít nižší náklady než odstranění důsledků vzniklé 

poruchou 
 

mailto:jan.famfulik@vsb.cz


 2 

2.2  Stanovení prostředků a obsahu údržby. 

Stanovení prostředků údržby vychází z cílů údržby, hledá se prostředek 
k efektivnímu dosažení cílů údržby. V průběhu analýzy se zkoumá, zda existuje efektivní 
prostředek údržby schopný zabránit vzniku poruchy nebo zmírnit její následky. Obecně 
jsou k dispozici tyto prostředky údržby: 

 

Skupina preventivního programu údržby: 

Mazání, čištění, ošetřování se provádí s cílem udržení inherentní způsobilosti celku, 
např. provozní ošetření hnacích vozidel. 

Provozní nebo vizuální kontrola je zaměřená na zjišťování poruch, které nejsou 
detekovány obsluhou vozidla nebo monitorovacím systémem vozidla během provozu. 
Úkol nevyžaduje určit kvantitativní tolerance, nemusí být prováděno žádné měření při 
provádění kontroly. Činnost může provádět i jízdní personál, např. strojvedoucí při 
přebírání – kontrole vozidla. Do této kontroly se zahrnuje i sběr dat o poruchách 
z monitorovacího systému vozidla, s výpovědí typu porucha Ano/Ne. 

Inspekce, zkouška funkce je kvantitativní kontrola, vyžaduje zpravidla měření 
(měřící přístroje, měřící metody, diagnostiku). Úkolem je zjistit, zda funkce celků jsou 
prováděny ve specifikovaných mezích. Vzhledem k potřebě přístrojového vybavení jsou 
úkoly prováděny v opravnách vozidel zpravidla pracovníky opravny nebo v opravnách 
externích dodavatelů. Tyto úkoly může plnit i diagnostický systém, palubní nebo 
stacionární.  

Obnova celku je pracovní úkon nutný k návratu celku do standardního stavu, např. 
do výkresových nebo opravárenských rozměrů. Rozsah obnovy se může zahrnovat různé 
činnosti od čištění, mazání, seřízení až po generální opravu, musí být proto přesně 
specifikován vzhledem ke každému úkolu obnovy celku. 

Vyřazení celku znamená jeho vyjmutí z provozu po specifikované době života. 
Uplatňují se u celků SSI s bezpečnou dobou života. 

 

Skupina neplánovaných úkolů údržby: 

Cílem druhé skupiny úkolů je udržet vozidlo v přijatelném technickém stavu nebo jej 
obnovit do stavu, v němž může plnit svoji funkci. Skupina neplánovaných úkolů vychází: 

- Ze závěrů preventivního programu údržby. 
- Ze správ o nesprávné funkci nebo o náznaku vznikající (hrozící) poruchy. 
 
Pracovní výkazy programu údržby: 
Při volbě strategie údržby a úkolů údržby je nutné uvažovat se způsobem poškození 

objektu a působení vlivů v důsledku kterých dochází k degradaci. Použití formulářů 
„Pracovní výkazy programu údržby“ pomáhá určit nejvhodnější prostředek nebo 
kombinaci prostředků údržby, které jsou různé podle typu celku, provozního zatížení, 
filozofie konstrukce apod. Ukázka pracovního výkazu pro celek kategorizovaný jako MSI 
je v příloze č.1. 

 

2.3  Určení intervalů údržby. 

Určení intervalů údržbových zásahů v programu preventivní údržby vychází z potřeb 
zajištění bezpečnosti a pohotovosti s přihlédnutím k nákladům údržby. Intervaly se 
stanovují s využitím těchto postupů: 

Legislativa - určení intervalů technických kontrol zařízení se provede s ohledem 
zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. a vyhlášky č. 173/1995 Sb. 

Výpočtem:  
- interval údržby je stanoven na základě kvantilu pravděpodobnosti poruchy, 

zvolený kvantil vede k nízké pravděpodobnosti vzniku poruchy objektu SSI,  
- interval údržby je stanoven na základě průběhu hustoty obnovy objektu MSI, 
- interval údržby je stanoven na základě procesu posouzení přínosů a nákladů 

údržby objektu ESI. 
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Stanovením návrhářem - pokud jsou data nedostupná nebo nedostatečná, interval 
se stanoví na základě zkušeností návrháře.  

Programové vybavení: 
Stěžejní postavení při stanovení intervalů údržby mají matematické metody 

vycházející z teorie obnovy [3]. Praktické použití těchto metod vyžaduje použití výpočetní 
techniky, návrh intervalů je prováděn s podporou vhodného software [2]. Účinnost 
podpory lze demonstrovat na příkladu celku kategorizovaného jako ESI. K posouzení jsou 
navrženy tři varianty strategie obnovy. V návrhu je uvažována doba provozu 1000 
provozních dní a varianty jsou zpracovány v tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2:  Interval obnovy objektu MSI  

Varianta Název objektu Strategie 
obnovy 

Interval 
plánované 

obnovy 

(den) 

Počet 
plánovaných 

obnov 

Počet 
neplánova

-ných 
obnov 

Pravděpo- 
dobnost 

neplánované 
obnovy 

1. po poruše - 0 8 100 % 

2. preventivní 100 7 3 33 % 

3. 

Trysky  

preventivní 50 19 1 5 % 

Provozní den  = 18 provozních hodin 

 
Varianta č. 1: 
Obnova (výměna) trysky je prováděna po poruše, průběh hustoty obnovy je na 

Obr. č.1. Přímé náklady na údržbu budou z navržených variant nejmenší, protože je 
nejmenší počet obnov. Tato strategie však povede k delší době provozu vozidla 
s nefunkčním mazáním okolků, obnova porouchané trysky bude provedena až při 
nejbližším provozním ošetření lokomotivy. Důsledkem je zvýšená rychlost opotřebení 
jízdního profilu obručí. 

 

 
Obr. č. 1:  Průběh h(t) - varianta č. 1 

 
Varianta č. 2: 
Obnova trysky je prováděna preventivně v intervalu 100 dní, průběh hustoty obnovy 

je na Obr. č. 2. Přímé náklady na údržbu budou oproti variantě č. 1 vyšší, protože je 
větší počet výměn trysek Tato varianta představuje kompromis mezi náklady na údržbu 
trysek  

a dobou provozu lokomotivy s nefunkčním mazáním okolků. Pravděpodobnost 
neplánované obnovy 33 % zaručuje kratší dobu provozu lokomotivy s nefunkčním 
mazáním okolků, sníží se tak rychlost opotřebení obručí. 
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Obr. č. 2: Průběh h(t) - varianta č. 2 

 
Varianta č. 3: 
Výměna trysky je prováděna preventivně v intervalu 50 dní, průběh hustoty obnovy 

je na Obr. č. 3. Krátký interval obnovy zaručuje velmi malou pravděpodobnost poruchy 
trysky. Náklady na údržbu trysek však vzrostou dvojnásobně oproti variantě č. 2. 

 

 
Obr. č. 3:  Průběh h(t) - varianta č. 3 

 

3  ZÁVĚR 
Výsledkem vzájemného působení různých provozních vlivů je velký rozptyl 

parametrů rychlosti opotřebení a tím i značný rozdíl v provozní spolehlivosti vozidel. 
Stejná řada lokomotiv bude vykazovat rozdílné doby mezi poruchami, pracnost oprav, 
spotřebu náhradních dílů a tím i různou ekonomickou náročnost údržby. Je zřejmé, že 
současný systém pevně stanovených intervalů prohlídek a oprav nebude respektovat 
odlišnosti vyjádřené provozními podmínkami.  

 
Očekávané přínosy zavedení programu RCM: 
• Prvky vozidel přímo ovlivňující bezpečnost železničního provozu jsou stanoveny 

RCM analýzou. 
• Počáteční program údržby specifikuje úkoly údržby, je zřejmé čeho se má údržbou 

dosáhnout. 
• Provozní program údržby zajistí změnu počátečního programu s přihlédnutím ke 

specifickým podmínkám provozu a technologického vybavení opraven hnacích vozidel. 
• Využitím  „Pracovních výkazů programu údržby“ lze efektivně určit prostředky 

údržby v souladu se stanoveným cílem údržby. 
• Využitím dat o poruchovosti celků v provozu a matematickými postupy 

modelování údržby lze efektivně stanovit intervaly údržby. 
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ABSTRACT 
This contribution describes focuses on railroad rolling stack maintenance with 

reliability centred maintenance. The whole idea is based n long-term railroad vehicles 
maintenance and management point of view.  

 

 Příloha č.1:  

Formulář  „Pracovní výkaz programu údržby“ 
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