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Úvod

Účelem této evropské normy je definovat generické (použitelné v dané oblasti) termíny používané při
údržbě všeho druhu a při managementu údržby bez ohledu na uvažovaný druh objektu s výjimkou
softwaru. Údržba samotného softwaru není touto normou pokryta, je v ní však uvažována údržba
objektů a systémů obsahujících software.

Je na zodpovědnosti každého vrcholového vedení údržby, aby stanovilo svou strategii údržby na
základě násle-dujících hlavních kritérií:

zajištění pohotovosti objektu pro požadovanou funkci, často s optimálními náklady;●

uvážení bezpečnostních a jakýchkoliv jiných závazných požadavků spojených s objektem;●

uvážení jakéhokoliv dopadu na životní prostředí;●

zachování životnosti objektu a/nebo kvality produktu nebo poskytované služby, v případě potřeby s uvážením●

nákladů.

Jako součást požadavků na CEN/TC 319 bylo nutno vypracovat normu s obsáhlým strukturovaným
generickým slovníkem údržby obsahujícím hlavní termíny a jejich definice.

Údržba zásadním způsobem přispívá ke spolehlivosti objektu. Jsou tedy nutné správné a oficiální
definice, které umožňují uživateli přidružených norem pro údržbu lépe pochopit použité termíny
údržby. Tyto termíny mohou být zvlášť důležité při vypracování smluv o údržbě.

Termíny obsažené v této normě naznačují, že se údržba neomezuje na technické zásahy, ale zahrnují
se do ní všechny činnosti, jako je plánování, vedení dokumentace atd.

Při přípravě této normy byla jako základ použita norma IEC 60050-191, ale některé termíny byly
modifikovány. Do této evropské normy nejsou zahrnuty všechny termíny uvedené v IEC 60050-191.
Pro další definice se uživa-telé této normy odkazují na uvedenou normu IEC.

1 Předmět normy

V této evropské normě jsou specifikovány generické termíny a definice pro technické, administrativní
a manažerské oblasti údržby. Tato norma nemusí být použitelná u termínů používaných pouze při
údržbě softwaru.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN. 


