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Environmental testing –
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Nahrazení předchozích norem
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Národní předmluva
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ze srpna 1992 a ČSN IEC 68-2-32 (34 5791) z února 1994, v souladu s předmluvou k EN 60068--
-31:2008.
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programů zkoušek přepravního balení – Část 2: Kvantitativní požadavky

Informativní údaje z IEC 60068-2-31:2008

Mezinárodní norma IEC 60068-2-31 byla připravena technickou komisí IEC TC 104 Podmínky prostředí,
klasifikace a metody zkoušek.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání publikované v roce 1969 a je jeho technickou revizí.

Do tohoto nového vydání normy IEC 60068-2-31 bylo nyní začleněno druhé vydání normy IEC 60068-
2-32 (1975).
Text této normy vychází z těchto dokumentů: 

FDIS Zpráva o hlasování
104/458/FDIS 104/462/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu s částí 2 Předpisů ISO/IEC.

Má statut základní bezpečnostní publikace podle Pokynu 104 IEC.

Seznam všech částí souboru norem IEC 60068 se společným názvem Zkoušení vlivů prostředí
(Environmental testing) je možné nalézt na webové stránce IEC.

Komise rozhodla, že se obsah této publikace nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
webové stránce IEC s adresou „http://webstore.iec.ch“ v údajích týkajících se této publikace. Po tomto
datu bude tato publikace buď
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Předmluva

Text dokumentu 104/458/FDIS, budoucího 2. vydání normy IEC 60068-2-31, vypracovaný v technické
komisi IEC TC 104 Podmínky prostředí, klasifikace a metody zkoušek, byl předložen k paralelnímu
hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 60068-2-31 dne 2008-07-01.

Tato evropská norma nahrazuje EN 60068-2-31:1993 a EN 60068-2-32:1993.

Hlavní změny vzhledem k předchozímu vydání se týkají zavedení zkoušek vzorků zabalených
v měkkých obalech, pokud je to vhodné. Do EN 60068-2-31:2008 byla nyní začleněna norma EN
60068-2-32:1993.

Byla stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-04-01
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2011-07-01

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60068-2-31:2008 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část normy IEC 60068 se zabývá zkušebním postupem pro napodobení vlivů rázů při hrubém
zacházení, přednostně pro vzorky typu zařízení, a vlivů úderů, nárazů a pádů, kterým mohou být
vzorky vystaveny během opravárenských prací nebo při hrubé manipulaci při provozním používání.

Při tomto postupu se nenapodobují vlivy nárazů, kterým mohou být vzorky vystaveny během
přepravy jako volně ložený náklad. Pokud se mají posoudit vlivy přepravy volně loženého nákladu, má
se použít zkouška Ee: Náraz. Při tomto postupu se nenapodobují ani rázy působící na instalovaná
zařízení. Pokud se má posoudit tento vliv, je nutné se obrátit na zkoušku Ea: Rázy.

Zkoušení podle této normy se má specifikovat pouze pro zařízení, u něhož je pravděpodobné, že bude



vystaveno hrubému zacházení, například pro zařízení malé nebo střední velikosti a hmotnosti, a má
se používat pouze pro ty plochy a rohy, u kterých existuje riziko, že se s takovým zacházením setkají.

Obecně zařízení, se kterým se často manipuluje a které se často udržuje a opravuje (například
zařízení používané v terénu a náhradní jednotky), se může považovat za rizikové, zatímco zařízení,
které tvoří nedílnou součást trvalé instalace, by se nemělo obvykle považovat za rizikové a nemusí
být zkoušeno.

Zkoušení nemusí být vhodné pro křehké nechráněné zařízení nepravidelného tvaru (např. pro příďový
radar letadla), které bývá po vyjmutí z instalace uloženo v manipulačním rámu nebo přípravku. Může
však být vhodné pro tyto druhy zařízení, když jsou ve svém přepravním pouzdře nebo manipulačním
rámu či přípravku.

U zařízení, které stojí pouze na jedné ploše (například na obvyklé základně), se zkouška obecně
aplikuje pouze na tuto plochu.

Zkoušky rázy se provádějí na vzorku upevněném ke zkušebnímu stroji. Zkoušky pádem
a překlopením, volným pádem, opakovaným volným pádem a nárazy se provádějí s volným vzorkem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


