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z oboru elektroniky) stále častěji používají české termíny „test/testování“, zatímco v ostatních
oblastech udržovatelnosti se stále ještě používá „zkouška/zkoušení“. Anglické termíny „test/testing“
byly proto v této normě překládány podle souvislosti jako „test/testování“ (u diagnostiky), nebo jako
„zkouška/zkoušení“ (v ostatních případech, např. při zkoušení funkce nebo u zkoušek
udržovatelnosti).
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Předmluva
1) IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující
všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat
mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a
elektroniky.
Za tím účelem IEC, kromě jiných činností, vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena
technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může
těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala
pracovní styk, se této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro
normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.
2) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné
míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, jelikož jsou v každé technické komisi
zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.
3) Vypracované dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodní použití publikovaných formou
norem, technických specifikací, technických zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány
národními komitéty.
4) Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC
transparentně v maximální možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi
normou IEC a odpovídající národní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.
5) IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za
prohlášení o shodě předmětu s některou jeho normou.
6) Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci libovolného patentového práva nebo
všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma IEC 60300-3-10 byla připravena Technickou komisí IEC 56: Spolehlivost.
Text této normy vychází z těchto dokumentů:
FDIS
56/708/FDIS

Zpráva o hlasování
56/718/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.
Norma IEC 60300 se skládá z následujících částí se společným názvem: Management spolehlivosti
Část 1:

Management programu spolehlivosti

Část 2:

Prvky a úkoly programu spolehlivosti

Část 3:

Návod k použití

Tato norma se má používat společně s normou IEC 60300-2 a je stejným způsobem uspořádána. Je též
nutné, aby tato norma mohla být používána bez odkazů na normu IEC 60300-2. Pro dosažení
kontinuity jsou tudíž v této normě v několika případech uvedeny články, které mají v některých
částech obsah obdobný normě IEC 60300-2, ale tyto případy byly omezeny na minimum.
Touto normou se ruší a nahrazují oddíly 1 až 3 normy IEC 60706-1 (1982).
Tato publikace byla navržena v souladu s částí 3 Směrnic ISO/IEC.
V komisi bylo rozhodnuto, že tato publikace zůstane v platnosti do roku 2005. Při dovršení tohoto data
bude tato publikace v souladu s rozhodnutím komise:
·

znovu potvrzena;

·

zrušena;

·

nahrazena revidovaným vydáním nebo

·

změněna.
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0 Úvod
0.1 Účel normy
V řadě norem a návodů IEC 603001) jsou vysvětleny postupy uplatňování programu spolehlivosti
během návrhu a vývoje výrobku, aby se dosáhlo specifikovaných úrovní spolehlivosti.
Norma IEC 60300-1 je norma na nejvyšší úrovni, v níž je poskytován návod pro managament
programu spolehlivosti.
Norma IEC 60300-2 je na následující nižší úrovni, jsou v ní stanoveny úkoly, které je nutné provést, a

je v ní uveden návod, jak se tyto úkoly mají vykonávat.
Normy řady IEC 60300-3 obsahují řadu návodů k použití, ve kterých jsou úkoly uvedené v IEC 60300-2
rozpracovány pro jednotlivé oblasti. To potom vede k dalším dokumentům, v nichž jsou popsány
„nástroje“, které se mohou používat při aplikaci daného návodu.
Normy IEC 60300-1 a IEC 60300-2 byly vypracovány k tomu, aby poskytovaly návod na zajištění
spolehlivosti a jsou zaměřeny především na hlediska bezporuchovosti. Vzalo se v úvahu, že je nutný
návod, který by byl spojovacím článkem normy IEC 60300-2 k existujícím normám na udržovatelnost,
to jest k normám řady IEC 60706 obsahujícím pokyny k udržovatelnosti zařízení a k jiným normám
pokrývajícím specifické postupy používané v programech udržovatelnosti. Původní řada norem IEC
60706 je aktualizována, aby bylo zajištěno, že nedojde k nežádoucí duplicitě těchto pokynů, a normy
řady IEC 60706 jsou určeny k poskytování nástrojů pro postupy specifikované v této normě. Pokud je
v příslušných částech normy IEC 60706 poskytován další návod, jsou v této normě na tyto části
uvedeny odkazy.
0.2 Koncepce udržovatelnosti
Udržovatelnost se vztahuje ke snadnosti, s níž lze provádět údržbářské práce. Zahrnuje se do ní
proces zajiš»ování, že lze výrobky snadno a bezpečně udržovat a že jsou požadavky na zajištěnost
údržby minimalizovány.
Když má výrobek rozumně dlouhý technický život, mohou náklady na provoz a zajištěnost jeho
provozu během jeho života značně překročit počáteční investiční náklady. Prospěch z optimalizace
udržovatelnosti má být pro zákazníka zřejmý. Určité úsilí a výdaje vynaložené na dosažení výrobku,
který lze snadno a levně udržovat, vede k velmi významným úsporám nákladů životního cyklu.
Náklady na údržbu výrobku též závisí na tom, kolik výrobků se používá. U rozsáhlého parku zařízení,
jako jsou nákladní automobily, může i jen malé zlepšení udržovatelnosti způsobit značné úspory
nákladů za dlouhou dobu.
Když se má výrobek prodávat na volném trhu, má koncepce snadného provádění údržby při nízkých
nákladech značnou důležitost při rozhodování zákazníka o zařízení s nízkými provozními náklady.
_______________

1)

IEC 60300 (všechny části) Management spolehlivosti
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma, která je součástí řady norem IEC 60300-3, je návod k použití pro
udržovatelnost. Je možné ji používat při uplatňování programu udržovatelnosti pokrývajícího etapy
zahájení, vývoje a provozu výrobku, který je součástí úkolů popsaných v IEC 60300-2.
V této normě se poskytuje návod na to, jak se u těchto úkolů mají brát v úvahu hlediska údržby, aby
se dosáhlo optimální udržovatelnosti. Je třeba poznamenat, že úplný program popsaný v této normě
by se mohl aplikovat pouze u velkého složitého výrobku, který se bude potenciálně dlouhodobě
používat.

U méně složitých udržovatelných výrobků se má přijmout jednodušší program vytvořený
přizpůsobením úplného programu tak, aby odpovídal stupni složitosti a požadavkům zákazníka. V této
normě se jako referenční dokumenty nebo nástroje používají jiné normy a pokyny IEC, zejména IEC
60706, v nichž jsou poskytovány větší podrobnosti ohledně toho, jak se má příslušný úkol vykonávat,.
Smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem se mohou v širokém rozsahu měnit podle podmínek a
okolností v různých průmyslových odvětvích. Tato norma byla vypracována na základě předpokladu,
že výrobek bude vyvíjen nějakým smluvním dodavatelem od základních představ o konkrétních
požadavcích uživatele, kdy se výrobek považuje za vývojový objekt (DI - Development Item). V mnoha
případech, kdy již výrobek existuje a je zapotřebí na něj vynaložit malé nebo žádné vývojové úsilí, se
však takový výrobek považuje za nevývojový objekt (NDI - Non-Development Item) a nebude se u něj
požadovat úplný program udržovatelnosti, jak je popsán v této normě. Zásady stanovené v této
normě lze však aplikovat podle požadavků tak, že se program udržovatelnosti přizpůsobí, aby
vyhovoval potřebám projektu.

-- Vynechaný text --

