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Earth-moving machinery. Machine availability. Vocabulary

Engins de terrassement. Disponibilité d'un engin. Vocabulaire

Erdbaumaschinen. Maschinenverfügbarkeit. Terminologie

 

Tato norma obsahuje ISO 8827:1991.

 

Národní předmluva

 

Citovaná norma

ISO 6165:1987 zavedena v ČSN ISO 6165 Stroje a zemné práce. Základné typy. Terminológia (27
7400)

 

Další souvisící normy

ČSN 01 0101 Názvosloví z oboru řízení jakosti

ČSN IEC 50(191) Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spožahlivosť a akosť služieb
(01 0102)

ČSN 01 0105 Názvosloví technické diagnostiky

ČSN ISO 8402 Jakost - slovník (01 0300)

ČSN 01 0660 Spolehlivost v technice. Údržba. Termíny a definice

 



Vysvětlivky k textu normy

Znění ČSN ISO 8927 vychází ze Slovníku termínů používaných v oblasti řízení jakosti (červen 1989,
šesté vydání), sestaveného Evropskou organizací pro jakost (EOQC).
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Deskriptory: earth-moving equipment, vocabulary.
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Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních organizací pro
normalizaci (členů ISO). Práce na přípravě mezinárodních norem ISO je normálně prováděna
prostřednictvím technických komisí ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla
ustanovena technická komise, má právo být zastoupen v takové komisi. Práce na přípravě
mezinárodních norem ISO se rovněž zúčastňují mezinárodní organizace, vládní i nevládní, které jsou
ve spojení s ISO. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech technické normalizace v elektrotechnice.

Konečné návrhy mezinárodních norem ISO/DIS, které byly přijaty technickými komisemi, se rozesílají
členům ISO za účelem hlasování. Vydání mezinárodní normy ISO vyžaduje souhlas alespoň 75 % z
hlasujících členů ISO.

Mezinárodní norma ISO 8927 byla připravena technickou komisí ISO/TC 127 Stroje pro zemní práce;
subkomisí SC 3 Provoz a údržba.

Příloha A této mezinárodní normy je určena výhradně jenom pro informaci.

 

1 Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví všeobecně uznávané termíny a definice, které se vztahují na
pohotovost strojů pro zemní práce; a to za účelem poskytnutí pomoci při komunikování s takovými
termíny a jejich pochopení.
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Tato mezinárodní norma se vztahuje na stroje pro zemní práce, které jsou definovány v ISO 6165.

Příloha A této mezinárodní normy uvádí prostředky pro identifikování oblasti termínů, které mají být
používány a normalizovány; a to za účelem objasnění vztahů mezi těmito termíny.
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