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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace WTO týkající se
technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu.
Seznam všech částí souboru ISO 8887 lze najít na webové stránce ISO.

Úvod
V posledních letech se političtí představitelé z celého světa zaměřili na způsoby, jak snížit dopad na
životní prostředí. V mnoha zemích to vedlo nebo brzy povede k novým pobídkám s výsledkem, že
v etapě návrhu jen nutné uvažovat procesy na konci životnosti. V důsledku toho je nutné se více
zaměřit nejen na výrobu produktu, ale také na to, co je třeba udělat po ukončení provozování
produktu uživatelem. Tento dokument obsahuje úvahy o demontáži produktu a zpracování
komponentů prostřednictvím procesů, jako je přepracování, recyklace, opětovné použití nebo
odstranění.
Cílem tohoto dokumentu je specifikovat požadavky na dokumentaci, aby se začlenily tyto
environmentální aspekty do návrhu a vývoje produktů. Dokument se týká následujících čtyř etap:
S ohledem na výrobu:
– výroba komponentů;
– montáž komponentů za účelem výroby produktu.
S ohledem na ukončení používání:
– demontáž na jednotlivé komponenty;
– zpracování těchto komponentů po ukončení životnosti.
Dokument se zaměřuje na úkoly návrhu, bez ohledu na to, zda projektant/konstruktér pracuje pro
výrobce, projekční/inženýrskou společnost nebo vykonává svobodné povolání. Dokument platí pro
všechny typy vyráběných produktů.
Tento dokument rozšiřuje model životního cyklu v ISO 15226, aby pokrýval více životních cyklů.

1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na zhotovování, obsah a strukturu technické dokumentace
produktu (TPD) pro výstup návrhu a pro jeho etapy výroby, montáže, demontáže a zpracování po
ukončení životnosti produktu. Tento dokument popisuje dokumentaci TPD potřebnou v rozhodujících
etapách procesu návrhu.
Dokument identifikuje a popisuje metody a zásady vhodné pro zhotovování dokumentace v jakékoliv
formě, která je nezbytná pro realizaci návrhu včetně použití pro více životních cyklů. Tento
dokument dále rozšiřuje specifikaci pro výrobu a montáž produktů a zahrnuje pokyny pro vhodné
opětovné použití, využití, recyklaci a odstranění použitých komponentů a materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

