
1 SPOLEHLIVOST
Abstrakt: Stejn  tak jako pr m rná délka života obyvatel v regionu 70 let, neznamená, že každý se
musí dožít 70 let, tak spolehlivost vyjád ená st ední dobou mezi dv ma poruchami (MTBF) 50.000
hodin, neznamená, že nedojde k poruše výrobku d ív než za 50.000 hodin.

1.1 Úvod 

Spolehlivost jako obor p edstavuje aparát pro posuzování spolehlivosti výrobk  na základ  statistických
údaj . K tomu, aby výsledky byly pln  v rohodné a sm rodatné se definuje pom rn  obsáhlý systém
názv  pro popsání možných stav  a situací a jejich správné zat íd ní a statistické zpracování.
Sou asn  vytvá í jednotnou metodiku pro jejich zpracování.

Spolehlivost jako taková není p esn  definovaná technická vlastnost, ale vyjad uje odhad délky
životnosti technického produktu a pravd podobnost jeho výpadku pro poruchu. Je to tedy statistická
veli ina a z toho vyplývá, že ji u jednotlivého výrobku nelze garantovat. Spolehlivost sou asn
vyjad uje schopnost výrobku splnit požadavky na n j kladené, za p edpokladu, že je vyroben, 
dopravován, skladován a použit p edepsaným zp sobem podle technických podmínek. Z uvedeného
vyplývá, že kvalita výroby je pro spolehlivost rozhodující.

Úkolem spolehlivostní prognózy u nového objektu je vždy výpo et st ední doby mezi dv ma poruchami.
Prognóza se skládá ze t í ástí:
- diagnózy objektu a nalezení rozhodujících prvk , které mohou vést k poruše,
- definování možných druh  poruch a stanovení MTBF jednotlivých komponent – prvk ,
- výpo et spolehlivosti metodou poruchového stromu.

Kvalitn  provedená analýza spolehlivosti složitého za ízení umož uje najít cestu jak zvýšit spolehlivost
objektu bez použití extrémn  drahých sou ástek.

Spolehlivostní prognóza má zárove  místo p i posuzování a výb ru z 2 a více funk n  ekvivalentních
objekt , systém .

Normy:
SN 010102 – Názvosloví spolehlivosti v technice 
SN 010602 – Spolehlivost v technice – hlediska t íd ní poruch a mezních stav  objekt
SN 010642 – Spolehlivost v technice – metody ur ování a ov ování normalizovaných ukazatel

spolehlivosti
IEC 271 – List o basic terms, definitions and related mathematics for reliability
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1.2 Základní pojmy

Spolehlivost (reliability) – schopnost plnit požadované funkce, p i zachování hodnot stanovených
provozních ukazatel  v daných mezích a ase, podle stanovených technických podmínek

Bezporuchovost (reliability) – schopnost plnit nep etržit požadované funkce po stanovenou dobu a
za stanovených podmínek

Životnost (longevity) - schopnost objektu plnit požadované funkce p i stanoveném systému oprav a
údržby

Udržovatelnost (maintainbility) – zp sobilost k p edcházení poruch p edepsanou údržbou

Opravitelnost (repairability) – zp sobilost ke zjiš ování p í in vzniku poruch a odstra ování jejich 
následk  opravou

Objekt (item) – p edm t stanoveného ur ení, jehož spolehlivost se zkoumá

Prvek (component) – samostatn  uvažovaná ást objektu

Systém (system) – souhrn n kolika vzájemn  spjatých prvk  ur ený k pln ní p edepsaných funkcí 

Záloha (reserve) – funk n  nadbyte ný objekt nebo prvek ur ený ke zvýšení spolehlivosti daného
systému

Zálohování (redundancy) – metoda zvýšení bezporuchovosti objektu (systému) použitím záloh 

Provoz (operation) – stav, p i kterém objekt plní požadovanou funkci 

Poruchový stav (state of failure) – stav objektu, p i kterém objekt není schopen plnit požadovanou
funkci, v mezích daných technickou dokumentací

Doba provozu (operating time) – doba pro vykonání práce, rozsah vykonávané práce

Doba do první poruchy (time to first failure) – doba provozu objektu do první poruchy

Doba mezi poruchami (time between failures) - doba provozu objektu mezi dv ma po sob
následujícími poruchami

Technický život (life, life – time) – sou et dob provozu objektu od za átku provozu, nebo po 
generální oprav ,  nebo do vzniku mezního stavu 

Doba skladování (storage time) – kalendá ní doba skladování za daných podmínek

Kritérium poruchy (failure criterion) –  souhrn znak  charakterizujících p echod objektu
z bezporuchového stavu do stavu poruchového 
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1.3 T íd ní poruch 

T íd ní poruch a mezních stav  se provádí ve stádiu projektování, výroby a využití objekt , p i rozboru 
a zpracování údaj  o poruchách a mezních stavech objekt . Stanovení skute ností, že poruchy a 
mezní stavy vznikly, se provádí na základ  kritérií poruch a mezních stav  podle SN 010601. Jevem, 
podle n hož se t ídí mezní stavy, je p echod do mezního stavu. 

Hlediska t íd ní se používají p i:
- p edkládání informací o poruchách a mezních stavech,
- rozboru, hodnocení a p edpov di spolehlivosti,
- stanovení kritérií poruch a mezních stav ,
- p i rozboru statistiky p í in poruch a mezních stav .

Základní hlediska t íd ní:
- podle místa vzniku poruchy,
- podle asu,
- podle zp sobu projevu a odstran ní poruchy.

1.3.1 Hlavní typy poruch:

Porucha z vn jších p í in (misuse failure) – porucha vzniklá nedodržením stanovených provozních
podmínek z p edpis

Porucha p etížením (overload failure) – porucha vzniklá zatížením p ekra ujícím mez stanovenou
technickou dokumentací pro objekt

Porucha z vnit ních p í in (inherent weakness failure) -  porucha zp sobená vlastní nedokonalostí objektu p i
zachování stanovených provozních podmínek a p edpis  pro zat žování

Nezávislá porucha (independent – primary - failure) – porucha prvku soustavy, která nebyla zp sobena
vadou jiného prvku soustavy

Závislá porucha (dependent - secondary - failure) – porucha zp sobená vadou jiného prvku
soustavy

Konstruk ní porucha (design failure) - porucha zp sobená chybou konstrukce

Výrobní porucha (manufacturing failure) - porucha zp sobená nedodržením stanoveného výrobního
postupu

Provozní porucha (operating failure) –  porucha zp sobená nedodržením stanovených provozních
p edpis

Porucha dožitím (wear – out failure) –  poruchy vzniklé jako d sledek opot ebování, únavy a stárnutí

Závada (minor defect) - drobná vada která nemá vliv na schopnost objektu plnit funkci v provozu 

Náhlá porucha (sudden failure) – porucha vzniklá skokovou zm nou hodnot jednoho nebo n kolika
parametr  objektu. Nelze p edvídat.

Postupná porucha (gradual failure) – porucha vzniklá postupnou zm nou hodnot jednoho nebo
n kolika parametr  objektu. Lze p edcházet prevencí.

Úplná porucha (complete faliure) – porucha zcela zabra ující použití objektu

áste ná porucha (complete faliure) – porucha v d sledku odchylek hlavních technických parametr
objektu, které nejsou však takové, aby zabránily použití objektu

Havarijní porucha (catastrophic failure) - porucha která je náhlá a úplná 
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1.4 Periodicita poruch

Období asných poruch (early failure period - EFP) – po áte ní úsek doby používání, b hem
kterého se intenzita poruch zmenšuje

Období konstantní intenzity poruch (constant failure rate period - CFRP) – období b hem kterého
poruchy vznikají s p ibližn  konstantní intenzitou

Období poruch dožitím (wear - out failure period - WOFP) – koncový úsek doby používání, b hem
kterého se intenzita poruch zv tšuje

Spolehlivostní prognózy pracují vždy s údaji platnými pro období konstantní intenzity poruch.

Obr. 1 etnost poruch po dobu životnosti objektu.
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1.5 Ukazatele spolehlivosti

Pravd podobnost poruchy (probability of failure) - pravd podobnost, že v daném asovém
intervalu vznikne porucha objektu

Po et porušených objekt
Celkový po et provozovaných objekt

Pravd podobnost bezporuchového provozu (probability of survival) - pravd podobnost, že 
v daném asovém intervalu nevznikne porucha objektu

Po et neporušených objekt
Celkový po et provozovaných objekt

Hustota pravd podobnosti poruchy (failure probability density) - pravd podobnost, že dojde
k poruše za malý asový interval po daném okamžiku, d lená velikostí tohoto intervalu 

Po et porušených za malý interval
Celkový po et x délka intervalu 

Intenzita poruch (failure rate) - podmín ná hustota pravd podobnosti poruchy 

Po et poruš. objekt  za malý as. interval
Celk. po et neporuš. do tohoto asu x délka intervalu 

St ední intezita poruch (mean failure rate) – st ední hodnota intenzity poruch objektu za asový
interval

St ední doba do poruchy (mean time to failure) - st ední hodnota doby provozu objektu do první
poruchy. Ur uje se jako aritmetický pr m r dob do první poruchy.

St ední doba mezi poruchami (mean time between failures MTBF) - st ední doba provozu objektu
mezi poruchami ur ená jako aritmetický pr m r dob mezi poruchami.

St ední doba opravy (mean time to repair MTTR) – st ední doba od za átku opravy do okamžiku
obnovy bezvadnosti nebo provozuschopnosti objektu

St ední doba poruchového prostoje (mean down time due to failure MDT) – st ední doba provozu
neschopného stavu objektu, zp sobeného poruchou 
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1.6 Ukazatele životnosti

St ední život (mean life) - st ední doba technického života 

P edepsaný život (specifed life) – celková provozní doba objektu, p i jejíž dosažení se má používání
objektu ukon it nezávisle na jeho stavu

Životnost (longevity) - schopnost objektu plnit požadované funkce p i stanoveném systému oprav a
údržby

Sou initel pohotovosti (coefficient of availability) – pravd podobnost, že objekt který je 
v ustáleném provozním režimu, bude provozu schopný v libovoln  zvoleném okamžiku

Oii
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P tt
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it Kumulativní doba provozu

Oit Kumulativní doba opravy

Sou initel technického využití (coefficient of technical utilization) – pom r st ední hodnoty doby
setrvání objektu v provozuschopném stavu za ur ité období, k sou tu st edních hodnot doby setrvání 
objektu v provozuschopném stavu, doby prostoj  zp sobených údržbou a doby oprav za stejné období

UiOii
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it Kumulativní doba provozu

Oit Kumulativní doba opravy

Uit Kumulativní doba údržby

Spolehlivostní blokové schéma (reliability block diagram RBD) - schéma které znázor uje zapojení
prvk z hlediska rozboru a výpo tu spolehlivosti systému

Sériové zapojení (serial connection) - zapojení prvk  v RBD, p i kterém vznikne porucha soustavy p i
poruše alespo  jednoho prvku

Paralelní zapojení (parallel connection) - zapojení prvk  v RBD, p i kterém vznikne porucha soustavy
p i poruše všech prvk

Spolehlivost 6



1.7 Metody ur ování a ov ování ukazatel  spolehlivosti 

1.7.1 Výpo tová metoda 

Výpo tové metody se používají v etap  návrhu s cílem:
- ur ení zp sobu zajišt ní požadovaných hodnot ukazatel  spolehlivosti pro dané konstruk ní ešení

objektu, stanovení provozních podmínek a omezení z toho vyplývajících
- zd vodn ní optimální varianty konstruk ního provedení z hlediska spolehlivosti
- prognózy spolehlivosti
- stanovení požadavk  na spolehlivost prvk
- ur ení požadavk  na úkoly experimentálního do ešení návrhu výrobku

1.7.2 Výpo etn  - experimetální metoda 

Výpo etn experimentální metoda se požívá p i vývoji, p íprav  výroby a výrob , když není
z technických, ekonomických nebo jiných d vod  možné použít p ímo experimentální metody. Nap .
p i:
- pro ov ení komplexních ukazatel spolehlivosti, když rozsah zkoušek nedovoluje zhodnotit nebo

pln  ov it uvedené ukazatele experimentáln  dostate n  p esn  a v rohodn
- hodnocení spolehlivosti objekt  jejichž rozm ry požadavky na bezpe nost apod. nedovolují zkoušet

v plném rozsahu
- hodnocení spolehlivosti unikátních výrobk
Použití této metody se doporu uje používat ve všech p ípadech, kdyto umožní podstatn  zkrátit
nezbytný rozsah zkoušek.

1.7.3 Experimentální metoda

Používá se všude tam, kde se nepoužije výpo etní metoda nebo výpo etn  experimentální metoda.
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1.8 Výpo et spolehlivosti složitého systému

Výpo et spolehlivosti složitého systému je analogický s výpo tem odporu složitého el. obvodu.
Spolehlivost jednotlivých prvk  objektu je vyjád ená st ední dobou mezi dv ma poruchami (MTBF) 
ozna uje se jako T [hod] resp. pomocí pravd podobnosti výpadku  = 1/T=1/MTBF

Obr. 2 Náhradní schéma pro výpo et spolehlivosti
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k - po et sou ástek nutných k provozu
i - po et rezervních sou ástek
TZ - MTBF jedné sou ástky (20 000 – 50 000 hod)

= 2,659 . 10-3 h-1

Pro MTBF = 50 000 hod se nap íklad uvažuje p ípustný výpadek:
10 % za ízení po 5 000 hod
25 % za ízení po 15 000 hod
63% za ízení po 50 000 hod
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1.8.1 Zp sob výpo tu  - metoda poruchového stromu

Strom p ehledn  opticky okamžit  ukazuje nejslabší místo v etn  d sledk  na snížení spolehlivosti celého objektu.

Obr. 3 Strom poruch. Znázorn ní vlivu sou ástky výrazn  snižující spolehlivost objektu.

1.8.2 Metody zvýšení spolehlivosti: 

1. Použitím lepších komponent

Obr. 4 Strom poruch. Znázorn ní zvýšení spolehlivosti pomocí kvalitn jších sou ástek.
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2. Zálohováním (redundancí) + servisem
- ozna ení in service maintenance (ism) redundancy
- koef. zvýšení spolehlivosti 100 ÷ 200 x. To však platí pouze za p edpokladu, že vadnou
zálohovanou sou ástku lze vym nit, resp. opravit za chodu objektu.

Obr. 5 Strom poruch. Znázorn ní zvýšení spolehlivosti pomocí zálohování.

1.8.3 Pohotovost (availability)

Sou asn  s výpo tem spolehlivosti vyjád ené MTBF je nemén  d ležité stanovení pohotovosti, která 
vyjad uje pravd podobnost, že objekt se bude v libovoln  zvoleném okamžiku nacházet
v provozuschopném stavu. Ukazatel pohotovosti se vyjád í jako: 

MDTMTBF
MTBFA

MTTRMTBF
MTBFA

MTBF - st ední doba provozu objektu mezi poruchami
MDT - st ední doba poruchového prostoje
MTTR - st ední doba opravy 

Požadavek na pohotovost A = 0,998 znamená za 1 rok max. 17 hodin prostoj  pro poruchu. Z toho
vyplývá požadavek na maximální zkrácení doby pot ebné pro odstran ní poruchy. To lze docílit pouze pomocí : 
- rychlé vlastní samodiagnostiky za ízení (objektu),
- prevencí,
- školením údržby
- konstrukcí za ízení (objektu),  tak aby jeho jednotlivé díl í komponenty (prvky) byly dob e p ístupné
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