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Úvod
Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) je systematická metoda hodnocení objektu nebo procesu
s cílem identifikovat způsoby, kterými by se objekt potenciálně mohl porouchat, a důsledky způsobu
poruchy na výkonnost objektu nebo procesu a na okolní prostředí a pracovníky. V tomto dokumentu
je popsáno, jak se FMEA provádí.
Účelem provádění analýzy FMEA je podpořit rozhodnutí, která snižují možnost výskytu poruch
a jejich důsledky a tudíž přispívají ke zlepšení výstupů ať již přímo, nebo prostřednictvím jiných
analýz. Takové zlepšené výstupy zahrnují přinejmenším zlepšenou bezporuchovost, snížený dopad na
životní prostředí, snížené náklady na nákup a provoz a zlepšenou obchodní pověst.
FMEA může být přizpůsobena tak, aby splnila potřeby jakéhokoliv průmyslového odvětví či jakékoliv
organizace. FMEA je použitelná pro hardware, software, procesy, lidské zásahy a jejich rozhraní
v jakékoliv kombinaci.
Analýzu FMEA lze provádět několikrát v průběhu doby života stejného objektu nebo procesu. Během
časných etap návrhu a plánování lze provádět předběžnou analýzu, po které následuje podrobnější
analýza, když je k dispozici více informací. Do analýzy FMEA lze zahrnout existující opatření nebo
doporučená ošetření ke snížení možnosti výskytu nějakého způsobu poruchy nebo jeho důsledků.
V případě analýzy uzavřené smyčky umožňuje FMEA hodnocení efektivnosti jakéhokoliv ošetření.
FMEA může být přizpůsobena a používána různými způsoby v závislosti na jejích cílech.
Je dovoleno způsobům poruch určit prioritu podle jejich důležitosti. Toto určování priority může být
založeno na pouhé klasifikaci jejich závažnosti, nebo ho lze kombinovat s jinými ukazateli
významnosti. Když je způsobům poruch určována priorita, nazývá se tento proces analýza způsobů,
důsledků a kritičnosti poruch (FMECA). V tomto dokumentu se termín FMEA používá tak, aby
zahrnoval analýzu FMECA.
V tomto dokumentu je uveden obecný návod jak plánovat, provádět, dokumentovat a udržovat
analýzu FMEA prostřednictvím:
a) popisování principů;
b) poskytování kroků v analýze;
c) uvádění příkladů dokumentace;
d) poskytování příkladu použití.
FMEA je dovoleno používat v procesu certifikace nebo prokazování. Například se FMEA smí použít
při analýze bezpečnosti pro účely předpisů a nařízení, ale jelikož je tento dokument generická norma,
není specificky zaměřen na bezpečnost.
FMEA se má provádět způsobem, který je v souladu s jakoukoliv legislativou platnou v rozsahu
platnosti analýzy FMEA nebo s typem s tím spojených rizik.
Základní uživatelé tohoto dokumentu jsou pracovníci, kteří řídí analýzu nebo se jí zúčastní.

1 Rozsah platnosti
V tomto dokumentu je vysvětleno, jak se analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) včetně její
varianty analýzy způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) plánuje, provádí, dokumentuje
a udržuje.
Účelem analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) je stanovit, jak by mohly objekty nebo procesy
selhat při vykonávání své funkce, aby mohla být identifikována veškerá nezbytná ošetření. FMEA
poskytuje systematickou metodu pro identifikaci způsobů poruch spolu s jejich důsledky pro objekt
nebo proces, v obou případech jak místně, tak globálně. Může se do ní zahrnout identifikace příčin
způsobů poruch. Způsobům poruch může být určena priorita s cílem podpořit rozhodnutí o ošetření.
Pokud se do klasifikace kritičnosti zahrnuje přinejmenším závažnost následků a často i jiné ukazatele
významnosti, je tato analýza známa jako analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA).
Tento dokument je vhodný pro hardware, software, procesy včetně lidského zásahu a pro jejich
rozhraní v jakékoliv kombinaci.
FMEA se může používat při analýze bezpečnosti, pro účely předpisů a nařízení i pro jiné účely, ale
jelikož toto je generická norma, neuvádí se v ní specifický návod pro bezpečnostní aplikace.
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