Strategie údržby zařízení
pro rozvody elektrické energie

David Morte

Manažerské shrnutí
Tento dokument objasňuje výhody různých
strategií pro údržbu zařízení pro rozvody
elektrické energie. Různé přístupy k údržbě
zařízení mají různý dopad na bezpečnost,
kontinuitu provozu, optimalizaci energetické
infrastruktury, ochranu zařízení, energetickou
účinnost, efektivní správu náhradních dílů a
celkové náklady na vlastnictví majetku.
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Proč udržovat zařízení pro rozvody elektrické energie?
Terénní preventivní údržba zařízení má čtyři důležité přínosy.

1. Zvýšená bezpečnost: ochrana lidí, zařízení a zboží
Jednou z nejdůležitějších odpovědností manažera závodu je zajistit udržitelný rozvoj podniku.
Manažeři závodů jsou povinni přijmout veškerá technicky a ekonomicky realizovatelná opatření,
aby minimalizovali riziko nežádoucích událostí, které by mohly ohrozit personál, majetek nebo
podnik, při současném dodržování mezinárodních norem pro životní prostředí, bezpečnost a
ochranu zdraví.
Některá elektrická rozvodná zařízení, jako jsou jističe, pojistkové odpínače a další zařízení, jsou
navržena tak, aby minimalizovala riziko a závažnost nehod nebo poruch v procesu.

2. Zlepšení dostupnosti: maximalizace kontinuity provozu
Údržba maximalizuje provozuschopnost. Údržba se běžně provádí při plánovaných odstávkách
v době dovolených, čímž se zmírňuje její dopad na provoz, vzhledem k menšímu narušení práce
a menšímu stresu.
Proaktivní údržba zabere méně času než nouzové (okamžité) opravy a zároveň snižuje riziko
nouzových odstávek, kde mohou být následky i hodinového odstavení výroby enormní.

Aplikace
Zdravotnictví
Obrázek 1
Finanční dopad hodinového
výpadku
(Zdroj: Contingency Planning
Research a Schneider Electric)

Ztráty(*) v €
Lidské životy

Burzovní transakce

6 500 000

Transakce kreditních karet

2 600 000

Petrochemický průmysl

100 000

Rezervace letenek

90 000

Mobilní sítě

40 000

Automobilový průmysl

30 000

Farmaceutický průmysl

30 000

Potravinářský průmysl

20 000

Cementárny

15 000

* Přímé a nepřímé náklady nedostupnosti

Roční průmyslové ztráty způsobené narušením energetické infrastruktury dosahují pouze v
Evropě 10 miliard eur. (Zdroj: Leonardo Power Quality initiative – European Copper Institute)

3. Výkon stárnoucích zařízení: Optimalizace investičních nákladů
Vzhledem k významným nákladům na nákup zařízení (CapEx) chtějí manažeři závodů, aby
jejich zařízení fungovala dlouhodobě bezpečně a zajišťovala maximální provozuschopnost.
Namáhání zrychluje opotřebení (stárnutí) a zkracuje životnost zařízení. Když máte opotřebení pod
kontrolou v rámci funkčních omezení, životnost se zachovává nebo i prodlužuje.
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4. Efektivita nákladů na využití Optimalizace OpEx
Bez údržby může být podnik vystaven havarijním situacím, které způsobují:
 nákup náhradních dílů nad obvyklou cenou. Údržba může tyto náklady snížit
omezením chyb u složitých zařízení a využitím efektivní správy náhradních dílů na
skladě.
 dražší pracovní sílu.
 náklady přerušení procesu (výpadek výroby, doběh/nájezd výroby, odpady atd.).
Jedná se však pouze o viditelné provozní náklady. Údržba pomáhá zajistit energetickou
účinnost zařízení. Výzkumy ukazují, že neudržovaná zařízení jsou méně energeticky účinná.
Opotřebení způsobuje namáhání součástí, což v průběhu času snižuje energetickou účinnost
zařízení a způsobuje plýtvání energií během provozu.
Moderní postupy údržby se staly životně důležitou konkurenční výhodou díky jejich schopnosti
včas odhalit problémy předtím, než bude vyžadována velká oprava. Vědět, kdy nastanou
plánované odstávky, také umožňuje manažerům odpovídajícím způsobem řídit pracovní sílu.
Mají tak jedinečnou příležitost k dosažení přísnější kontroly nákladů.
Provádění údržby, kterou profesionálně provádějí vysoce kvalifikovaní technici, je
jedinečnou příležitostí k optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví (TCO), CapEx i OpEx
(provozní náklady), a vytvoření větší hodnoty pro firmu zlepšením dostupnosti při nižších
provozních nákladech.

Jaký je dopad strategie údržby na celkové náklady na
vlastnictví elektrických zařízení?
Užitečná životnost (roky)
Údržba zajišťovaná výrobcem

Roční TCO
(EUR/rok)
Údržba zajišťovaná třetí stranou
Bez preventivní údržby

Obrázek 2
Příklad celkových ročních
nákladů na rozváděč VN

Náklady preventivní, podmíněné nebo prediktivní údržby
Náklady nápravné údržby
Náklady na neplánované odstávky

Strategie údržby zařízení pro rozvody elektrické energie

Schneider Electric

4

Výsledky údržby zajišťované výrobcem:

Roční náklady na vlastnictví jsou nižší, protože užitečná životnost zařízení je delší.

Preventivní, podmíněná (na vyžádání nebo na základě nepřetržitého monitorování) a prediktivní
podmíněná (na základě stavu s pokročilou analytikou) údržba zvyšuje spolehlivost zařízení a
omezuje potřebu nápravné údržby a neplánované výpadky způsobené poruchami zařízení.

Údržba zaměřená na spolehlivost (RCM)
CBM/PdM + Analýza rizik

Důležitost/hodnota zařízení

Prediktivní údržba (PdM)
Obrázek 3
Schopnosti údržby

Na základě CBM, monitorování a analýzy

Podmíněná údržba (CBM)
PM + Diagnostika a monitorování

Diagnostika

Zkoušky a analýzy

Preventivní údržba (PM)
Na základě doby/využití a náhradních dílů

Nápravná údržba (CM)
Havarijní stavy + náhradní díly
Schopnosti/efektivita údržby

Typy údržby

Nápravná údržba
Nápravná údržba je přístup, který jednoduše nechá zařízení běžet, dokud nedojde
k poruše. Výsledkem je některá z následujících možností:




Okamžitá nápravná údržba. Obnovuje funkcionalitu porouchaného zařízení okamžitě po
zjištění poruchy. Drobná porucha často způsobí nákladné odstavení procesu. Někdy lze
funkcionalitu obnovit pouze na krátkou dobu, po kterou je nutné provést kompletní opravu
prostřednictvím odložené nápravné údržby. Cílem okamžité nápravné údržby je obnovit
normální provozní podmínky v co nejkratší možné době.
Odložená nápravná údržba. Obnovuje funkcionalitu porouchaného zařízení po:
o Okamžité nápravné údržbě nebo preventivní údržbě. V obou případech je
vyžadována diagnostika zařízení pro rozpoznání a lokalizaci poruchy,
identifikaci příčiny a příslušné řešení.
o Údržbě stavu nebo diagnostice zařízení na místě. V obou případech byla
chyba již zjištěna a provádí se pouze závěrečná kontrola funkce, aby se
ověřilo, že zařízení může fungovat na původní úrovni výkonu.

Nejlepší jsou často výrobci originálních zařízení pro rozvody elektrické energie, kteří poskytují
nákladově nejefektivnější řešení oprav díky:



Znalosti konkrétních technologií, pracovních postupů, metod zkoušení, výrobních
procesů zařízení atd. To zvyšuje spolehlivost a bezpečnost po zásahu.
Přímému přístupu k dodávkám náhradních dílů pro nová i starší zařízení. To zaručuje
nejkratší dobu opravy a nejnižší celkové náklady.
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Preventivní údržba
Preventivní údržba (PM) se provádí v pravidelných a předem stanovených intervalech nebo
podle předepsaných kritérií a je určena ke snížení rizika poruchy nebo zhoršení funkce zařízení
a s tím související drahé okamžité opravy. Stále však vyžaduje velkou pracovní sílu a skladování
velkého množství náhradních dílů na místě.
Preventivní údržba spočívá v provádění sledu předem definovaných činností (pracovní pokyny),
jako jsou: vizuální kontroly, funkční kontroly (elektrické, mechanické, elektronické) a práce na
mechanismech s proaktivní výměnou dílů, aby se minimalizovalo opotřebení součástí a
prodloužila životnost zařízení.
Preventivní údržbu lze rozdělit do tří úrovní podle náročnosti realizace:
Exkluzivní činnosti údržby
Jsou poskytovány pouze servisem výrobce zařízení a řídí se přísnými prováděcími
protokoly, protože mají silný dopad na výkon zařízení:

Kontrola / demontáž / odmašťování / mazání / opětovná montáž / kontrola ovládacího
mechanismu jističe

Kontrola / demontáž / odmašťování / mazání / opětovná montáž / kontrola
zavíracích a otevíracích pružin jističe
Pokročilé činnosti údržby
Prováděny servisem výrobce zařízení nebo vysoce kvalifikovanými techniky s
prokázanou kvalifikací získanou a certifikovanou výrobcem:

Kontrola / demontáž / odmašťování / mazání / opětovná montáž / kontrola
pohyblivých a vyjímatelných dílů

Kontrola přípojnic (utahování, křídovatění, praskání, známky přehřívání)
Základní činnosti údržby
Prováděny servisem výrobce zařízení, vysoce kvalifikovanými techniky nebo pracovníky
zákazníka školenými výrobcem

Obecná kontrola stavu s jednoduchou vizuální kontrolou, bez demontáže zařízení
(čistota, oxidace nosné konstrukce atd.)

Funkční zkoušení

Obrázek 4
Jednoduchá kategorizace
preventivní údržby (PM) podle
úrovní náročnosti prováděných
činností: Základní PM,
Pokročilá PM, Exkluzivní PM

Náročnost
činnosti

Kdo
Koncový
uživatel

Servisní
partner

Výrobce

Exkluzivní
Pokročilá
Základní
Základní PM

Pokročilá PM

Exkluzivní PM

Preventivní údržba (PM)
Preventivní údržba se provádí během plánovaných odstávek, aby se minimalizoval její dopad na
činnost podniku. Tento postup se také nazývá předem určená údržba, protože tyto zásahy jsou
plánovány a prováděny v určitých časových intervalech anebo dle počtu používaných jednotek,
ale bez předchozího zkoumání stavu zařízení.
Opět platí, že výrobci originálních zařízení pro rozvody elektrické energie jsou často tou
nejlepší volbou a poskytují nákladově nejefektivnější řešení preventivní údržby, protože mají
hluboké znalosti a zkušenosti i přímý přístup k dodávce náhradních dílů.
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Podmíněná údržba
Další úrovní vyspělosti a efektivity údržby je podmíněná údržba (CBM).
Jejím cílem je zvýšit spolehlivost zařízení a udržovat jej co nejblíže jeho optimálnímu stavu.
Jedná se o rozšíření preventivní údržby o testování a analýzu (diagnostika stavu zařízení) nebo o
nepřetržité monitorování a následné činnosti údržby.
To je možné díky funkční diagnostice buď na místě (plánované nebo na vyžádání) nebo
zajišťované nepřetržitě na dálku. Diagnostika identifikuje příznaky nezjištěné poruchy nebo
zhoršení stavu zařízení dříve, než dojde k poruše (která se nezjistí při preventivní údržbě), což
umožňuje zaměřit preventivní činnosti na funkce s nedostatečným výkonem.
Podmíněná údržba na místě je podmíněná údržba s diagnostikou na místě. Zajišťuje důkladnou
analýzu stavu na základě skutečných údajů o klíčových prvcích zařízení. Replikuje přísné
kusové zkoušky prováděné výrobcem s využitím efektivních postupů a nástrojů (hardware a
software), které jsou schopné odhalit vadnou součást.
Naopak podmíněná údržba, která se opírá o nepřetržité monitorování s online připojením,
zajišťuje základní diagnostiku na základě vzdálené analýzy dat s algoritmy pro sledování zařízení
pro včasnou indikaci (alarmy) symptomů poruchy, bez přesné detekce vadných dílů. Diagnostika
na místě a vzdálené monitorování se vzájemně doplňují.
Pokud je zjištěna porucha a nejsou k dispozici součásti pro okamžitou opravu, místní
podmíněná údržba naplánuje okamžitou nebo odloženou nápravnou údržbu podle
závažnosti poruchy nebo důležitosti zařízení, aby se obnovila původní úroveň výkonu v
době, kdy je to nejvhodnější.
Používá se na ta nejdůležitější zařízení, u kterých by porucha měla značný dopad na provoz,
životnost majetku, bezpečnost, kvalitu výstupu procesu nebo vyžadovala velkou a nákladnou
opravu. Tato úroveň údržby je snadno implementovatelné, nákladově efektivní řešení.

Obrázek 5
Je třeba identifikovat kritická
zařízení, kterým má být
věnována zvláštní péče,
protože jejich porucha by měla
významný dopad na výrobu
firmy.

Mapování důležitosti zařízení je strategickým nástrojem každého ředitele firmy, závodu nebo
údržby. Manažer údržby odpovídá za rozpočet údržby, optimalizaci nákladů na využívání
zařízení a zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti.
Mapování důležitosti zařízení tvoří základ programu údržby vyvinutého na míru, který je
podporován podnikovým systémem pro správu prostředků (Enterprise Asset Management –
EAM) a často integrován do podnikového informačního systému (Enterprise Resources
Planning – ERP) pro efektivní nákup a plánování služeb údržby v terénu.
Výrobci originálních zařízení pro rozvody elektrické energie jsou v té nejlepší pozici pro
poskytování špičkové podmíněné údržby na místě, protože:
 Kontroly, práce na mechanismech, zkoušení a analýza dat jsou prováděny s
integrovaným hardwarem a softwarem, což zajišťuje efektivní a spolehlivou správu dat.
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K dispozici je databáze funkčních specifikací originálního zařízení, která je jedinečnou
pomůckou pro určení toho, zda si zařízení udržuje původní úroveň výkonu.
Terénní servisní pracovníci mají odborné znalosti v oblasti záruk na zařízení a
nejlepší doporučení pro udržení zařízení v optimálním stavu.
Mají zkušenosti s rozsáhlou základnou instalovaných zařízení, která pracují v těch
nejnáročnějších a nejrozmanitějších podmínkách.
Informace o datech životnosti zařízení výrobce a dostupnosti náhradních dílů jsou
základními údaji pro předvídání budoucího vývoje zařízení (rozšiřování,
upgrady, dovybavení nebo obnovení), přípravu důkladného plánu modernizace a
sestavování ročních rozpočtů závodu pro naplnění budoucích potřeb firmy.

Podmíněná údržba na místě přistupuje k opravám během preventivních činností pouze tehdy,
když je to potřeba na základě funkční diagnostiky, což umožňuje předcházet poruchám dílů a
zároveň šetřit náklady na výměnu součástí, které jsou v pořádku. V důsledku toho je nákladově
efektivnější než pravidelná preventivní údržba, která nahrazuje náhradní díly proaktivně (podle
času nebo použití) na základě plánu údržby bez posouzení stavu.
Nejlepším poskytovatelem řešení podmíněné údržby jsou výrobci originálních zařízení, kteří
disponují pokročilou funkční diagnostikou, která jim umožňuje udržovat zařízení v optimálním
stavu, omezovat poruchy a prodlužovat životnost zařízení.

Diagnostika
Diagnostika zařízení sestává z posouzení klíčových funkcí zařízení, což zahrnuje funkční
testování kinematiky, elektrických dílů a elektroniky. Data jsou organizována a analyzována pro
komplexní diagnostiku založenou na korelaci s více proměnnými. Pokud je zjištěna porucha, je
doporučena okamžitá nebo odložená nápravná údržba podle závažnosti poruchy nebo
důležitosti zařízení, aby se obnovil původní výkon.
Diagnostika zařízení se stává přirozeným, doplňujícím a efektivním řešením podmíněné
údržby na místě u kritických zařízení, na kterých závisí důležité procesy s vysokými nároky na
dostupnost.
Z toho důvodu je nutná vyšší úroveň monitorování, aby byla zaručena nejvyšší úroveň
spolehlivosti a kontinuity provozu. To je situace, kdy méně znamená více. Zvýšení frekvence
podmíněné údržby nemusí nutně dosáhnout očekávaného efektu. Činnosti preventivní údržby
nemohou zajistit takovou úroveň spolehlivosti, jakou nabízí komplexní diagnostika s analýzou dat
a hodnocením trendů.

Optimální

Spolehlivost kritických zařízení
lze zvýšit diagnostikou, která
doplňuje podmíněnou údržbu
na místě.

Spolehlivost

Obrázek 6

Zvýšená

Nejlepší rovnováhu mezi zvýšenou spolehlivostí a náklady na využití lze zajistit přidáním
diagnostiky zařízení mezi dva po sobě jdoucí zásahy podmíněné údržby do stávajících
programů údržby.

Podmíněná údržba na místě
Diagnostika zařízení
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Znovu platí, že výrobci originálních zařízení jsou jedinečně vybaveni nejen k poskytování
pokročilých diagnostických řešení, ale také k vytváření specifických nástrojů, které zajišťují
optimální fungování zařízení a maximalizaci jejich životnosti.
Následující úroveň efektivity údržby spočívá v integraci inteligentních monitorovacích systémů
pro real-time monitorování a řízení výkonu kritických zařízení a stavových dat snímacích
zařízení. Při dodržování zásad prediktivní údržby získá vedoucí závodu kompletní obraz o
stavu zařízení a větší klid při rozhodování.

Prediktivní údržba
Prediktivní údržba (PdM) je nejvyšší úrovní řízení údržby, která minimalizuje neplánované
prostoje, snižuje celkové náklady na údržbu a zajišťuje plnou důvěru v elektrickou infrastrukturu.
Jde o aplikaci principu Just-In-Time (JIT) na preventivní údržbu. Je to způsob, jak díky schopnosti
předpovědět, kdy se zařízení blíží k poruše, omezit (i když ne eliminovat) pravidelné zásahy
údržby v terénu vyžadující odstávky zařízení a údržbu provádět na principu Just-If-Needed (JIN)
(pouze v případě potřeby).
Toto předpovídání vyžaduje investici do špičkových moderních technologií.


Připojené produkty a zařízení obsahují hardware, který podporuje konektivitu a
umožňuje integraci senzorových technologií se specifickými účely. Podobné funkce
mohou využívat i starší komponenty, zařízení a rozváděče, pokud budou upgradovány
pomocí přídavného hardwaru pro vzdálené, nepřetržité monitorování stavu. Ten může
zahrnovat komunikační moduly, senzory a sofistikované řídicí jednotky, které zajišťují
konektivitu a generují data. Za tímto účelem přinášejí nové technologie IoT levná,
snadno instalovatelná a spolehlivá řešení pro ty nejnáročnější podmínky využití.



Přenos dat na úrovni zařízení usnadňuje interakci uživatele prostřednictvím lepších
softwarových rozhraní, včetně publikace provozních parametrů na webu
pro využití dalšími systémy a v některých případech i autodiagnostickými algoritmy.
Nová zařízení logicky přirozeně podporují IoT a poskytují komplexnější
data v porovnání s upgradovanými staršími zařízeními.



Analytické nástroje a služby založené na nových nebo stávajících technických
prvcích a internetu věcí jsou často poskytovány cloudovými platformami, které
mohou provádět pokročilé analýzy korelací dat z různých zdrojů (big data) nebo
využívat odborné znalosti pro získání ještě větší hodnoty uživatelsky přívětivým
způsobem.

Analytické služby na bázi big data s inteligentními algoritmy pro sledování zařízení (digitalizační
šablony pro modelování podobných zařízení) snadno a automaticky přizpůsobují prahové
hodnoty alarmu jednotlivým provozním podmínkám každého zařízení a indikují dosažení předem
definované prahové hodnoty opotřebení. Jsou známé jako systémy pro správu zařízení (Asset
Performance Management – APM) a často se prodávají jako služba (APMaaS).
To vyžaduje hlubokou znalost toho, jak zařízení plní svou funkci. To znamená určit relevantní
měřitelná data, která je třeba použít k poskytnutí správných informací pro rozhodnutí o tom, zda
zařízení může i nadále pracovat při optimálním výkonu za různých provozních podmínek.
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Poskytovatel služeb

Kancelář

Zákazník

Doporučení údržby

Obrázek 7

Zákaznický portál

Terén

Architektura prediktivní údržby
zajišťující správu výkonu
prostředků v elektrické
infrastruktuře

Brána

Servisní kancelář

Zařízení pro rozvody elektrické
energie se senzory

APMaaS poskytuje na dálku včasná varování na základě nehloubkové diagnostiky zařízení.
Servisní kancelář analyzuje data za zákazníka za účelem ověření a vystavení pracovních
příkazů pro ty události, kde je potřeba naplánovat nadcházející údržbu v terénu. Alternativně se
reporty z monitorování výkonu zařízení pravidelně zasílají zákazníkovi prostřednictvím cloudu.
Kromě této služby mohou zákazníci těžit z vysoké úrovně odbornosti výrobce (produktová
podpora, odborníci na danou oblast, komerční životní cyklus atd.).
APMaaS běží na IT platformě, ať už na lokální nebo cloudové bázi, která je integrována do
zákaznického elektrického řídicího systému (ECS), systému pro správu prostředků (EAM) a
následně do ERP systému závodu pro plánování nejvhodnějších opatření pro příslušná zařízení:
správa náhradních dílů, terénní údržba (místní podmíněná, preventivní nebo nápravná) atd., jako
součást běžných procesů pro zvýšení udržitelnosti podniku.
Prediktivní údržba představuje nový model pro zlepšení stavu zařízení a maximální využití
elektrické infrastruktury. Pro maximální efektivitu údržby je ale nutné integrovat hodnocení rizik s
prediktivními postupy údržby nebo postupy podmíněné údržby, což se označuje jako údržba
zaměřená na spolehlivost (RCM).

Údržba zaměřená na spolehlivost
Optimalizace celkových nákladů na vlastnictví elektrické infrastruktury je
výsledkem rozmanitých a vzájemně se doplňujících opatření, včetně:
 Efektivní správy zásob náhradních dílů,
 Efektivní správy zastarávání zařízení související s udržovatelností,
 Efektivního řízení údržby se schopností předpovídat, kdy pravděpodobně dojde k poruše,
 Efektivní alokace zdrojů podle rizik.
U dříve popsaných postupů údržby jsme zmínili význam spolehlivosti a její dopad na instalaci
spolu s mapováním důležitosti. Nyní se zaměříme na efektivní alokaci zdrojů podle zařízení na
základě analýzy rizik a studií spolehlivosti procesů a zařízení.
Údaje o spolehlivosti zařízení jsou integrovány do systému hodnocení rizik, které charakterizují
instalaci systému s pokročilými systémy modelování. Později se simulují všechny možné události
v instalaci, aby se vygenerovala prioritizace aktiv pro alokaci prostředků údržby s využitím
různých postupů údržby.
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Modelování
Simulace

Mapování důležitosti

Obrázek 8
Pyramida kompetencí
požadovaných pro údržbu
zaměřenou na spolehlivost

Prediktivní nebo
podmíněná údržba

EAM anebo ERP

Tyto simulace a analýzy mohou navrhnout ten nejefektivnější možný program údržby na
základě:
 Posouzení rizika poruchy zařízení definovaného střední dobou mezi poruchami
(MTBF), v závislosti na praxi údržby
 Vlivu zařízení na provoz (ztráty způsobené odstávkou, bezpečnostní rizika, náklady na
opravy atd.)
Tato praxe má za cíl dosáhnout nulových poruch (100% dostupnost) s chytrou alokací zdrojů
tam, kde je to potřeba. To znamená více údržby (úsilí) na zařízení s vysokou důležitostí a méně
údržby na méně kritickém zařízení. To vyžaduje nové dovednosti v oblasti analýzy rizik a využití
pokročilého softwaru pro modelování a simulaci zařízení (typ Monte Carlo nebo zjednodušený
strom poruch).
Údržba zaměřená na spolehlivost přináší nový model provozu elektrické rozvodné infrastruktury v
kontextu řešení digitálních továren, od jejich návrhu až po provoz, s komplexním modelováním
zařízení. Dnes je tato koncepce vyhrazena pro průmyslová odvětví na zelené louce s velmi
kritickými kontinuálními procesy, které mají běžet bez přerušení, protože náklady na výpadek
mají dopad na udržitelnost podnikání.
Tento článek se nakonec zaměří na model, který posílil finanční přemýšlení ve správě
prostředků a rozhodování o údržbě. Ten se stane referenčním modelem v investičně náročných
průmyslových odvětvích s vysokými investicemi do zařízení. Při rozhodování obvykle kritéria
ekonomické hodnoty prosazuje finanční ředitel s podporou technického ředitele. Tento přístup je
známý jako správa prostředků na bázi hodnoty.
Poznámka: Důkladný rozbor údržby zaměřené na spolehlivost naleznete v dokumentu
Optimalizujte spolehlivost a náklady na údržbu elektrické sítě prostřednictvím údržby zaměřené
na spolehlivost, který sestavili Charles Alvis a Joy Sonn McCandless.

Správa a údržba prostředků na bázi hodnoty
Tato metodika zohledňuje čtyři výhody údržby uvedené na začátku tohoto dokumentu – síly
působící na tvorbu ekonomické přidané hodnoty na stávajícím zařízení. Tuto hodnotu lze
snadno vypočítat pomocí dobře známé finanční metodiky diskontovaných peněžních toků.
Po prioritizaci (vypočítání) zdrojů tvorby hodnoty může organizace vybrat nejlepší mix
postupů údržby (údržba zaměřená na spolehlivost, prediktivní údržba, podmíněná údržba
atd.).
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Manažeři závodu by neměli implementovat pouze jeden přístup, ale měli by využívat výhod více
metod údržby. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí organizace zajistit určité kompetence a
schopnosti potřebné k získání vypočítané hodnoty:
 Znalosti o zařízení k zajištění toho, aby zařízení splňovalo výkon v oblasti
bezpečnosti a dostupnosti požadovaný provozem
 Správa prostředků začne plánovat prodloužení životnosti (renovace, výměna, obnova),
když není dosaženo očekávaného výkonu
 Monitorování výkonu prostředků požadované provozem
 Plánování zásahů v terénu, které zajišťuje tento výkon
 Provádění a ověřování terénních prací
Model navrhuje několik KPI ke sledování předchozího výkonu. Tyto KPI lze později srovnávat
mezi průmyslovými odvětvími a partnery, aby se zjistily příležitosti zlepšení, a lze je rozdělit na
podúrovně pro jemnější rozlišení. Jakmile je model definován, jeho implementace začíná
mapováním procesů a pokračuje monitorováním podporovaným IT platformami Business
Intelligence integrovanými do EAM systému organizace.

Četnost
údržby

Jak definovat nejlepší četnost
Výrobci originálních zařízení pro rozvody elektrické energie doporučují pravidelně provádět
činnosti údržby v terénu v rámci místní podmíněné údržby nebo preventivní údržby, aby bylo
dosaženo výhod popsaných na začátku tohoto článku.
Rovněž jsme představili různé typy dostupných postupů údržby, protože každý typ zařízení je
jiný (ekonomická hodnota, funkce, dopad, spolehlivost, životnost) a každý postup údržby má
své vlastní výhody a náklady.
Manažeři údržby mají náročnou odpovědnost definovat nebo delegovat na svého
poskytovatele služeb nejlepší postupy údržby (místní podmíněná nebo preventivní) a jejich
četnost pro každý typ zařízení. V éře stále omezenějších provozních rozpočtů má četnost
přímý dopad na ziskovost podnikání. Odpovědí je často zjednodušení údržby zaměřené na
spolehlivost.
To lze realizovat v jednoduché tabulce nebo v systému Enterprise Asset Management (EAM).
Pro stanovení četnosti by měl mít správce údržby nebo pověřený poskytovatel služeb
(výrobce nebo společnost poskytující služby) na paměti:
1.
2.

Důležitost (malá, velká, kritická)
Podmínky prostředí (příznivé, normální, náročné)

1. Důležitost zařízení v rámci instalace závisí na dvou klíčových faktorech:
 Namáhání (nízké, normální, vysoké) je výsledkem podmínek využití procesu a
může být původem:
o elektrické (zátěž %In, přerušovaný proud %In, provozní cykly, harmonické %In)
o mechanické (vibrace)
o chemické (prach, koroze)
Všechny faktory se mohou zhoršovat podle úrovně udržovatelnosti, která závisí
na dostupnosti náhradních dílů (vznikající technologie 3D tisku toto riziko
zmírní).
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Namáhání (zařízení)

Nízké

Střední

Vysoké

< 80 %
Procentuální zátěž
(prahová hodnota % In) 24/24 hodin

90 %
8/24 nebo
24/24 hodin

100 %
8/24 nebo
24/24 hodin

Přerušovaný proud
(% In)

< 40 %

40 % < X < 60 %

≥ 60 %

Počet provozních
cyklů
(cyklů za měsíc)

< 30

30 < X < 60

≥ 60

Harmonické
(% In, způsobující
tepelný skok)

≤ 30 %

30 % < X < 50 %

≥ 50 %

Korozivita
(kategorie IEC
60721-3-3)

3C1

3C2

3C3, 3C4
(bez ochrany)

Prašnost

Nízká
(rozváděč
IPX4)

Střední

Vysoká
(rozváděč
IPXO)

< 0,2 g

0,2 g < X < 0,5g

≥ 0,5 g

Rizikové faktory
Elektrické

Obrázek 9
Příklad faktorů a kategorizace
pro určení úrovně namáhání
zařízení pro rozvody elektrické
energie

Chemické

Mechanické
Vibrace
(nepřetržité)


Dopad na spolehlivost instalace (nízký, střední, vysoký), kde pro jednoduché případy
mohou stačit empirické odhady (měřené odstávkami, ztrátami výroby, náklady na
opravy, náklady na náběh procesu atd.). U složitějších architektur zahrnujících záložní
zdroje, přenosové mechanismy atd. je nutné provést profesionální analýzu
spolehlivosti.
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Síť 1

Namáhání

Vysoké

Obrázek 10

Architektura VN
smyčky

Vysoká
důležitost

Nízká
důležitost

Málo

Mapování důležitosti zařízení

Generátor NN/VN

Kritická
zařízení

Normální

Nízké

Síť 2

Středně
Střední

Vysoce

Přispívá ke spolehlivosti

Zátěže
Důležitost 2
Bezpečnost

Zátěže
Důležitost 3
Neprioritní

Zátěže
Důležitost 2

Zátěže
Důležitost 1
Datacentrum

Zátěže
Důležitost 1
Operační sál

2. Podmínky prostředí zařízení lze kategorizovat podle níže uvedené tabulky. Prostředí
rozvoden s extrémními teplotami nebo významnými teplotními změnami nebo vysokou úrovní
vlhkosti a soli urychluje stárnutí elektrických rozvodných zařízení. To vede k vyššímu riziku
poruchy zařízení.

Podmínky prostředí
(pracoviště/rozvodna)
Rizikové faktory
Obrázek 11
Kategorizace podmínek
prostředí rozvodny

Příznivé

Normální

Náročné

Teplota
(průměrná teplota okolo
rozváděče IEC 60439-1)

< 25 °C

< 25 °C X
< 35 °C

> 35 °C

Vlhkost
(relativní)

< 70 %

70 % < X
< 85 %

> 85 %

Mírná solná
mlha
(< 10 km)

Silná
solná mlha
(< 1 km)

Sůl
(vzdálenost od moře a zařízení
bez ochrany)

Bez solné mlhy
(> 10 km)

Důrazně se doporučuje upravit četnost zásahů při provozu za normálních nebo náročných
podmínek prostředí, jako jsou výše uvedené situace anebo úrovně důležitosti, které zvyšují
riziko poruchy. Každý výrobce by měl být schopen zajistit četnost údržby pro všechny případy
použití.
V důsledku toho se pro dané zařízení může údržba podstatně lišit, pokud jde o postupy údržby a
jejich četnost. Příklad četnosti u kritického zařízení s příznivými podmínkami prostředí lze
stanovit takto:
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Kdo
Obrázek 12
Příklad četnosti údržby
kritického zařízení pracujícího
v "příznivých" podmínkách.

Postupy
údržby

Doporučená
četnost

Místní podmíněná
PM Exkluzivní

Výrobce

Servisní
partner

Konc.
uživatel

4 roky

PM Pokročilá

2 roky

PM Základní

1 rok

Náhradní díly
S každým zařízením je spojeno riziko selhání (frekvence poruch). I když lze minimalizovat riziko
výběrem vysoce kvalitního zařízení pro rozvody elektrické energie a prováděním pravidelné
údržby, toto riziko nelze nikdy eliminovat.
Využitím náhradních dílů výrobce v souladu s doporučeními výrobce zařízení mohou manažeři
závodu a údržby zajistit, aby bylo zařízení uvedeno zpět do provozu v co nejkratší možné
době, aby nedocházelo ke ztrátám a aby byla zajištěna ochrana majetku a firmy.
Logicky, když již nejsou k dispozici náhradní díly (zastaralé zařízení), jediným řešením pro
prodloužení životnosti zařízení je provádět intenzivní údržbu a současně plánovat
modernizaci.

Manažeři závodů by měli strategicky plánovat a využívat různé postupy údržby zařízení pro
rozvody elektrické energie, aby využili výhody, které údržba nabízí: bezpečnost personálu,
ochrana zařízení a zboží, kontinuita služeb, energetická účinnost a efektivní správa náhradních
dílů. Tím mohou optimalizovat celkové náklady na vlastnictví jejich elektrické infrastruktury.

O autorovi
David Morte je senior marketing manager v organizační jednotce Schneider Electric Field
Services Electrical Distribution. Je držitelem bakalářského titulu z elektrotechniky a za
posledních 10 let působil v řadě inženýrských a marketingových pozic v různých
obchodních jednotkách a provozních divizích. Jako marketingový manažer David Morte
nepřetržitě přispívá k budování a zlepšování obchodních modelů zaměřených na zákazníka
pro udržitelný rozvoj zákazníků a značek. Jako odborník na strategický a provozní
marketing nedávno vyvinul celosvětové portfolio služeb Field Maintenance Services.

Strategie údržby zařízení pro rozvody elektrické energie

_EN © 2017 Schneider Electric. Všechna práva vyhrazena.
998-2095-06-29-17AR0_CZ
S1784

Závěr

