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Předmluva
1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými
komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší
možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.
2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními
komitéty.
3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly
text doporučení IEC do svých národních předpisů v rozsahu, který národní podmínky dovolují.
Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno
v národním předpise jasně vyznačen.
Tato mezinárodní norma byla připravena Technickou komisí IEC 56 Spolehlivost.
Text této normy vychází z následujících dokumentů:
Návrh mezinárodní normy Zpráva o hlasování
56(CO)166

56(CO)187

Úplné informace týkající se hlasování o schválení této normy jsou obsaženy ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.
Příloha A tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy.
Přílohy В а С jsou pouze pro informaci.
Úvod
Požadavky na spolehlivost mohou být vyjádřeny v podobě ukazatelů jednotlivých dílčích vlastností
(znaků) bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby, nebo jako ukazatele pohotovosti.

Ukazatele pohotovosti v sobě zahrnují kromě jiného okamžité, střední, asymptotické, asymptotické
střední a ustálené hodnoty součinitele pohotovosti a střední kumulovanou dobu nepoužitelného stavu,
jak jsou definovány v IEC 50(191). Přednostní používání těchto ukazatelů se mění podle průmyslového
odvětví a druhu výrobku a mezi jiným závisí na použití výrobku a na potřebách konečného uživatele.
Požadavky vyjádřené jedním druhem ukazatele je často možné převést na jiný ukazatel. Například
požadavek na střední kumulovanou dobu nepoužitelného stavu za ustálených podmínek je možné
převést na požadavek na ustálenou hodnotu součinitele pohotovosti.
Platnost specifikovaných požadavků se často prověřuje pomocí ověřovacích zkoušek za simulovaných
nebo skutečných provozních podmínek.
1 Předmět normy
V této mezinárodní normě se specifikují metody zkoušení pohotovosti často udržovaných objektů
(dále vzorků), pokud Se u nich používá jako ukazatel pohotovosti buď ustálená hodnota součinitele
pohotovosti nebo ustálená hodnota součinitele nepohotovosti. Norma je vhodná pro ověřovací
zkoušky ustálené hodnoty součinitele pohotovosti objektů, které mají pouze dva stavy, použitelný a
nepoužitelný, za těchto podmínek:
1) Zkouší se jeden opravitelný vzorek.
2) Všechny doby použitelného stavu mají stejné exponenciální rozdělení.
POZNÁMKA - Z toho obvykle vyplývá nezbytnost ponechat vzorek v provozu tak dlouho, aby dosáhl
období konstantní intenzity poruch před zahájením ověřovací zkoušky.
3) Doba preventivní údržby se nezahrnuje do doby nepoužitelného stavu, ačkoliv se uznává, že má
určitý vliv na pohotovost.
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4) Všechny příspěvky к době nepoužitelného stavu musejí být výslovně uvedeny v požadavcích nebo
ve specifikaci zkoušky.
5) U velmi spolehlivých vzorků může ověřovací zkouška trvat mimořádně dlouho.
POZNÁMKA - U velmi spolehlivých vzorků může ve vyznačené době nastat jen málo poruch nebo
nemusí nastat žádná porucha. V tom případě může být к dispozici jen málo nebo (případně) žádná
informace o pohotovosti, jelikož nedošlo к žádné opravě. Strany používající tuto normu (dodavatel a
odběratel) se mají dohodnout na tom, jaké rozhodnutí se má v takovém případě učinit. Obecně se
doporučuje, aby si strany, které zavádějí tuto normu do obchodní smlouvy, předem spočítaly nebo
simulovaly výsledky, které se mají získat při ověřovací zkoušce. Takto si obě strany uvědomí rizika,
která budou podstupovat.
6) V postupech ověřovací zkoušky se používá komplementární (doplňkový) ukazatel, ustálená
hodnota součinitele nepohotovosti.
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