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Předmluva

Text dokumentu 56/437/FDIS, který je budoucím prvním vydáním IEC 300-2, připravený komisí IEC TC
56 „Spolehlivost" byl podroben paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen jako EN 60300-2
dne 1995-11-28.

Byla stanovena tato data:

- nejzazší termín, do kterého musí být EN zavedena
na
národní úrovni vydáním identické národní normy
nebo
schválením k přímému používání (dop) 1996-09-01
- nejzazší termín zrušení konfliktních národních
norem

(dow) 1996-09-01

Přílohy označené jako "normativní" jsou součástí normy.

Přílohy označené jako "informativní" jsou uvedeny pouze pro informaci.

V této normě jsou přílohy A a ZA normativní a přílohy B, C a D jsou informativní.

Přílohu ZA přidal CENELEC.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 300-2:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

V oficiální verzi mají být do přílohy D Literatura doplněny následující poznámky pro vyznačené normy:

IEC 812      POZNÁMKA - Harmonizována jako HD 485 S1:1987 (bez modifikací).

IEC 1025    POZNÁMKA - Harmonizována jako HD 617 S1:1992 (bez modifikací).

IEC 1078    POZNÁMKA - Harmonizována jako EN 61078:1993 (bez modifikací).
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Úvod
Pro pracovníky zodpovědné za vývoj nového výrobku a pracovníky zodpovědné za používání nebo
provoz výrobku mají zásadní důležitost tyto tři faktory:

Výkonnost

Bude výkonnost výrobku (včetně spolehlivosti) splňovat očekávání a potřeby konečného
uživatele?

Náklady

Jaké budou náklady nejen na vývoj a výrobu, ale i na provoz, údržbu a eventuálně na
vypořádání (likvidaci) výrobku, tj. jaké budou náklady jeho životního cyklu?

Načasování

Bude výrobek dostupný tehdy, když je požadován, a objeví se na trhu ve vhodném čase?

Spokojenost zákazníka s výrobkem a dobré jméno výrobku a jeho dodavatele závisí ve značné míře na
tom, jak jsou tyto faktory zvládnuty a jak jsou navzájem sladěny v různých etapách životního cyklu
výrobku.

Termín spolehlivost v sobě zahrnuje bezporuchovost, udržovatelnost, pohotovost a zajištěnost údržby.
Bezporuchovost, pohotovost a udržovatelnost jsou samy o sobě základní znaky výrobku a často jsou
specifikovány jako klíčové požadavky na výrobek.

Zajištěnost údržby je schopnost poskytovat zdroje požadované k údržbě objektu.

Znaky spolehlivosti výrobku mají významný vliv na celkovou schopnost výrobku uspokojovat
požadavky uživatele a mohou se stát základními a dominantními hledisky jakosti. Spolehlivost má též
značný vliv na provozní náklady a na náklady na údržbu výrobku při jeho používání a na dosažení
přijatelných nákladů životního cyklu.

Počáteční nebo pořizovací náklady výrobku jsou často základním faktorem ovlivňujícím volbu
uživatele, ale je důležité si uvědomit, že pořizovací náklady jsou pouze částí celkových nákladů
vyplývajících z vlastnictví výrobku. Náklady na provoz a údržbu mohou být do značné míry sníženy,
pokud je výrobek navržen tak, aby byl bezporuchový a snadno udržovatelný. Zlepšení výrobku a jeho
vývoj v tomto směru obvykle zvyšuje pořizovací náklady, ale větší dodatečné náklady jsou často
vyváženy značným snížením nákladů na provoz a údržbu. Je důležité provést rozbor za účelem
optimalizace nákladů a přínosů zlepšení bezporuchovosti a udržovatelnosti vzhledem k očekávanému
snížení nákladů dosaženému v celém životě výrobku.

Je důležité, aby si jak dodavatel, tak zákazník uvědomili, že znaky spolehlivosti mohou mít značný
dopad na výkonnost výrobku, na náklady a na načasování na trhu, jak bylo uvedeno dříve.

Požadavky na spolehlivost jsou často složité a pro jejich dosažení je nezbytné přidělit programu
spolehlivosti vhodné pečlivě naplánované a koordinované zdroje. Cílem takových programů je zajistit,
aby byly všechny požadavky na bezporuchovost, udržovatelnost, pohotovost a zajištěnost údržby
splněny. Dodavatel bude zpravidla potřebovat, aby byly programy spolehlivosti realizovány pro



zajištění, že budou splněny požadavky na bezporuchovost a udržovatelnost výrobku; uživatel bude
potřebovat, aby byl program spolehlivosti navržen tak, aby zajistil, že budou splněny požadavky na
zajištěnost údržby.

Různé programy spolehlivosti (například program managementu bezporuchovosti a program
managementu udržovatelnosti) mají být plně začleněny do celkového programu výrobku a do
programu jakosti výrobku.

Specifikované požadavky na spolehlivost jsou často základními význačnými vlastnostmi návrhu
výrobku a zajištěnosti jeho údržby a jejich specifikace se má tudíž připravit před zahájením prací na
návrhu.

V této normě se poskytuje všeobecná směrnice pro zavádění programů spolehlivosti a norma je
vhodná pro hardwarové výrobky a systémy obsahující software. Prvky zvolené do programu
specifického výrobku se mají přizpůsobit podle individuálních požadavků, okolností a podmínek, za
kterých se používají.

Při volbě jednotlivých prvků, při kladení důrazu na každý prvek a při stanovení rozsahu celkového
programu spolehlivosti se mají brát v úvahu podmínky trhu, požadavky a očekávání uživatelů, smluvní
situace a celkové požadavky na výrobek a jeho zabezpečení. Je též zapotřebí, aby jednotlivé prvky
programů byly přizpůsobeny etapě životního cyklu, ve které se realizují.
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1   Předmět normy
V této části IEC 300 se popisují prvky programu spolehlivosti a uvádí se směrnice pro volbu úkolů
nezbytných k dosažení specifikované spolehlivosti výrobků. Tato norma obsahuje odkazy na ISO
9004-1 a je jejím doplňkem. Je vhodná pro hardware a pro systémy obsahující softwarové produkty.

V normě jsou uvedeny popisy individuálních prvků programu. Podrobné postupy, které se mají použít
při realizaci úkolů, nejsou do normy zahrnuty, avšak jsou uvedeny odkazy na příslušné návody k
použití obsažené v IEC 300-3 a na jiné mezinárodní normy IEC pro management spolehlivosti.

Struktura této části IEC 300 je zaměřena především na případ dvoustranných vztahů mezi
"dodavatelem", který poskytuje výrobky nebo služby údržby, a "zákazníkem". Části výrobku může
dodavatel obstarat z jiných zdrojů (pomocí smluvních subdodávek). Kde je nutné objasnit takovou
situaci, používají se termíny "smluvní dodavatel" (s přímým vztahem k zákazníkovi) a "smluvní
subdodavatel" (s přímým vztahem ke smluvnímu dodavateli). Skutečnými uživateli (konečnými
uživateli) výrobku mohou být sami zákazníci nebo třetí strana.

-- Vynechaný text --


