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1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ogólne
wymagania i badania dot yczące urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych .
Norma nie dotyczy odbiorników radiowych . sprzętu
akustycznego i tachometrów.
.1.2. Zakres stosowania normy. W przypadku gdy
urządze nie złożone jest z c zęści elektrycznej i elektronic znej. nale ży w normie przedmiotowej wprowadzić
dodatkowo wymagania wg PN-77/ S-76001.
1.3. Określenia. Samochodowym urządzeniem elektroniczn ym jest każde urządzenie elektroniczne przeznaczone do pracy w instalacji elektrycznej samochodu
mające co najmniej jeden półprzewodnikowy element
czynny.

2. WYMAGANIA
Wartości znamionowe i działanie urządzeń. Warznamionowe powinny b yć ustalone w normach
przedmi o towych. Wartość zna mionowego napięci a zasilającego urządzenia powinna być dostosowana do na pi ęc ia znamionowego instalacji elektrycznej pojazdu
i powinna wyno s ić 6. 12 lub 24 V.
D z iałani e u rzą dzenia w znamionowych warunkach
pracy (wg 4 .3) powinno być poprawne .
2.2. Napięcie pracy. Urzą dzenia powinny pracować
w zakresie od 90 do 125% napięcia znamionowego
instalacji e lek tr ycznej pojazdu . Normy przedmiotowe
mogą ro zszerzać za kres napięcia pracy oraz powinny
u sta l ać zakres napię c ia dla urządzeń pracujących podczas rozruchu silnika.
2.3. Wykonanie urządzeń powinno być zgodne z dokumentacją techn i cz ną i wymaganiami norm przedm ioto wyc h. Na powi e r~chniach ze wnętrznych niedopu szcza lne są pęknięcia. zadziory i inne uszkodzenia mechaniczne ·') raz ślady korozji.
2.4. Obudowy ochronne. Urządzenia powinny być za be zpi eczo ne przed wnikaniem py łu i wody obudowami
o sto pniu oc hron y co nalmnl ~.i lPS4 wg PN 79/
E-08 106.

2.1.

tości

2.5. Pokrycia ochronne i dekoracyjne powinny być
BN-8 3/
zgodne 7 wymaganiami BN-74/ 3602-O l
3602-02 .
2.6. Wytrzymałość mechaniczna zamocowania zacisków - wg PN-77/ S-76001.
2.7. Odporność na zmianę biegunowości zasilania.
Urządzenia elektroniczne powinny być odporne na
zmianę biegunowości napięcia zasilającego . Urządzenia

powinn y
biegun em

być

przys tosowan e do pracy z izolowa nym
dodatnim . W normach przedmiotow yc h
może być dopuszczone wykonanie z dwoma bieguna mi
izolowan ymi.
2.8. Odporność na przepięcia elektryczne i zakłócenia
elektromagnetyczne występujące w instalacji elektrycznej pojazdu. Sa mochodowe ur ząd zen ia elektroniczne
powinny być odporne na d zia łanie impulsów za kłóc a
jących A. B. C. D wg BN-83/3680-05.
W uzasadnionych przypadkach normy przedmiotowe
mogą dopuści ć zakłócenia w pracy urządzenia w czas ie
trwania impuls6w B. jeżeli. nie lIIają o ne wpł y wu na
prawidłow ą pracę urządzenia w prze rwach między impul sa mi .
2.9 . Wytrzymałość elektr)'czna. Urządzenia e lektroniczne
powinny
wytrzymać
nap ięcie
probi ercze
o częstotliwości 50 Hz , wartości skutec znej 1500 V
w stanie suchym i 500 V \V stan ie zawilgoconym . przykładne międ zy zaciskami ni e połą czo n ymi elektryczn ie
oraz m ię d zy zwart ymi zaciskami a ma są (przy czy m
masa musi być odłąc zo na od układu) . Wymagan ie n ic
dotyczy ur ządzeń mającyc h połąc zenia e lektryczne
zo oudową .

2.10. Rezystancja izolacji mierzona tam, gdzie to

nie powinna być mni ejsza niż 10M 11 dl a wyrobów w stanic suchym i n ie mniejsza ni ż 0.5 Mn w sta nie zawilgoconym . Dopuszc za się wartość rezystancji
izolacji w stanie zawilgoconym nie mniejs zą ni ż 0 ,2 M !l,
jeśli nie wpłynie to na pogorsze nie d z iałania ur z"dze ni a.
2.11. Spadek napięcia mierzony w czasie wysterowan ia ur ządzcnia na złączach złożonych 7. zac isku wejś 
ciowego i końcówki przewodu ł ączącego powinien być
zgodny z wartościami określonymi w norm ac h przedmiot o \\ ych, j eżr: lij est to istnt ,lC dl a urządzel1.
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2.12.

Odporność

na cykliczne zmiany temperatury.
elek troniczne powinny być odporne na
nagle . cykliczne zmia ny temperatury w granicach poda nych w tab\. I . W norma ch przedmiotowych powinna b yć o kreś lon a li czba cykli. W normach przedmiotowych dopu szcza się inne graniczne wart ości tempe ratur y.
2.13. Wytrzymałość na suche gorąco. Urządze nia powinny wy tr zymać przebywanie w otoczeniu suchego
gorąca, w temperaturze okre ś lonej w tab\. I, jeżeli normy przedmiotowe nie stanowią inaczej .
2.J4. Odporność na suche gorąco. Urządzenia powinny sprawnie pracować w temperaturze określonej
w tab\. I . W normach przedmiotowych dopuszcza się
inne wartości temperatury .
2.15. Wytrzymałość na działanie udaru cieplnego.
Urządzenia umieszczone na si lniku powinny wytrzymać
temperaturę do 125° C. a zamocowane w komorze silnika do 100°C. Urządzen i a zamocowane w innych
miej scac h nie podlegają próbie.
2.16. Wytrzymałość na zawilgocenie. Urządzenia powinny wytrzymać prze bywanie w otoczen iu wilgotnego
gorąca o temperaturze 40 ±2°C i wilgotności względ
nej 90 -7- 95 % w czasie określonym w tab\. I. Dopuszcza s ię inn y czas przebywania w wilgotnym go rącu
i czas susze nia wg norm przedmiotowych.
2.17. Wytrzymałość na niskie temperatury. Urządze
nia elektron iczne powinny wytrzymać przebyw:anie
w temperat urze -40 ± 2°C przez 16 h. jeżeli normy
przedmiotowe nie s t anowią inac zej .
2.18. Odporność na niskie temperatury. Urządzenia
elektroniczne powin ny pr aco wać w temperaturze
Urządzenia

-30 ± 2° C przez 16 h, jeżeli normy przedmiotowe me
stanowią inaczej .
2.19. Odporność na działanie kondensacji pary wodnej.
Urządzenia nie powinny ulec uszkodzeniu po poddaniu
ich próbie na działanie konden sacji pary wodnej.
2.20. Odporność na działanie paliw. Urządzenia powinny pracować poprawni e podczas rozpylania paliwa,
nie wykazując odkształceń. pęknięć części niemetalowyc h i innych u sz kodzeń.
2.21. WytrzymałO'lć na działanie produktów. naftowych. Urządzenia powinny wytrzymać za-nu rze nie
w mieszaninie oleju napędowego i nafty, nie wykazując
u sz kodzeń . Wymaganie nie dotyczy wyrobów mocowanych w pomieszczeniu dla osób lub bagażniku.
2.22. Odporność na drgania - wg PN-77/S-76001.
2.23. Trwałość urządzeni a powinna odpowiadać co
najmniej przebiegowi pojazdu do naprawy głównej.
Trwałość urządzenia oraz części wymiennych zużywa
j ącyc h się wg norm przedmiotowych.
2.24. Cechowanie - wg PN-77/S-76001.
3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
Pak owanie. przechowywanie
PN-77/ S-76001 .

transport

-

wg

4. BADANIA
4.1. Program badań i pobieranie próbek - wg PN-77/
S-76001.
4.2. Rodzaje i zakres badań - wg tab\. 2.

Tablica
Miej sce mocowa nia
Wymaganie

Odporność

na cy kli czne zmiany

Odporność

na suche

na suc he

W yt rzy m a łość

si lnikowy

- 30

temperatury
W y trzy m a/ość

prze d z i ał

silni k

go rąco

-7-

urządzenia

w samochodzie
b agaż n ik

pomieszcze nie dla osób lub

samochód cic;żarowy lub autobus

sa mochód
osobowy

+85°e

-30

-7-

nadwozie

+50"e

100 ±Joe

85 ±3°e

70 ±Joe

85 ±Joe

70 ±3°C

85 ±JoC

70 ±3°C

55 ±3°C

70 ±JoC

55 ± 3°C

go rąco

24 h

96 h

na 7.a wilgoce ni e

96 h

Tablica 2
Lp .

Nazwa badan ia

I

2

I

Sprawd ze nie

zgodn ośc i

2

Sprawdzenie

wart ośc i

zna mi onowej i

3

Spra wd zen ie

na pi ęcia

prac y

4

Sprawdzenie

od porności

5

Sprawdzenie odporności
e lek t rom agnet yczne

Za kres

wykonania z d o k um e nt acją

zmia n ę

na
na

d z i a ł a nia

biegunowośc i

przepi~ci a

zasila n ia

elek tryczne i

za kł óce n ia

Sprawdzenie

odpo rnoś ci.

7

Sprawdzenie

wytrzymałości

na cy kliczne zm ia ny lemperalllry
na suche

gorąco

W ymagania
wg

Opis

badań

wg

pełn yc h

niepe/nych

3

4

5

6

+

+

2.3

4.4 .1

+

+

2.1

4.4.2

+

-

2.2

4.4.3

+

-

2.7

4.4 .4

+

-

2.8

4.4.5

-'

6

b a dań

-

+

-

2. 12

4.4.6

+

-

2. 13

4.4.7

3
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d. tabl. 2
Lp.

Zakres

azwa badania

I

2

8

Sprawdzenie

odporności

9

Sprawdzenie

w y t rzy mał ości

na suche gorqco
na

działanie

uda ru

JO

Sprawdzenie wy t rzymałości na zawilgocenie

II

Sprawdzen ie

12

wy t rzy m ałości

pra wd zenie od porno ci na

cie płn ego

na dzialanie niskich temperatur
dział a nie

niskich temperat ur

13

Spra wdzenie

<><!pornośc i

na

d ziała nie

kondensacji pary . wodnej

14

Sprawd7-cnie

odpornośc i

na

działanie

paliw

15

Sp ra wd ze ni e

wytrzymałoś

16

Sprawd ze ni

odporności

17

Sprawdzenie

wytrzymałości elc~trycznej

18

Sprawdzen ie rezys ta ncj i izolacji

19

Sprawdzenie . padk u

20

i na dzialanie produktów naftowych
na d rgania

napięcia

pra wdz"n ie obudów och ronn yc h

21

S prawdze nie

pokryć

22

Spra wdzenie

wytrzy m ałości

23

Spra wdzenie

t rwał ości

24

Sprawdzenie cechowania

ochronn ych i dekoracyjnych
zamocowa nia zacisków

badań

Wym aga nia
wg

Opi s

badań

wg

pełnych

n iepe/n yc h

3

4

+
+

-

+

+

2. 16

4.4 . 10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

2. 17

4.4. 11

-

2. ł

4.4.12

2. 19

4.4.13

-

2.20

4.4. 14

-

2.2 1

4.4 .15

-

2.22

4.4.16

+

2.9

4.4 .17

-

2. 10

4.4.18

+

2. ł

4.4 .20

5

6

2. 14

4.4.8

2. 15

4.4.9

I

4.4 .19

-

2.4

+

-

2.5

4.4 .2 1

+

-

2.6

4.4.22

+

-

2.23

4.4 .23

+

+

2.24

4.4 .24

Znak + oznacza. że badanie n ależy prze pro wa dzi ć.
Znak - oznacza. ze badań ni c n ależy przcprowa d7.ać .

4.3. Znamionowe warunki przeprowadzania badań la4.4.3. Sprawdzenie napięcia pracy wg 2.2 należy przeboratoryjnych. Bada ni a należy przeprowadzać w po- prowadzić zgodnie z normami. przedmiotowymi. Badamieszczeniach o temperaturze otoczenia 20 ± 5°C i wil- nia należy prowdzić łącznie z badaniem 4.4.2.
gotno'ci względnej do 80%.
4.4.4. Sprawdzenie odporności na zmianę biegunowości
Przed rozpoczęciem badań urządze n i a powinny prze- zasilania nal eży przeprowadzić przez dołączenie na 60 s
bywać w tych warunkach co najmniej przez 4 h. Przydo zacisków zasilających urządzeń napięcia zasilania
rządy do pomiaru prądu i napięcia stosowane w baO odwrot nej biegunowości. Podczas próby nie powinno
daniach pełn y ch powin ny być co najm niej kla y 0 ,5. nastąpić uszkodzenie urządzeń.
W bada niach niepełnych dokładność pr zy rządów po4.4.5. Sprawdzenie odporności na przepięcia elektryczwinna być do tosowana do mierzonych parametrów. 'Tle i zakłócenia elektromagnetyczne należy wykonać
Nap ięc ie zasilania urządzeń podczas poszczególnych
w układach wg BN-83/3680-05 . Impul sy A i B powinny
badań powinno b yć ustalone w normach przedmiotobyć podawane przez przełącznik elektron iczny lub
wych. Pu lsacja ele ktrycznego źródła zasilania (ampli- elektromechaniczny, separujący generator impulsów od
tuda wzg lęde m średniej wartości) przy próbie trwałości źródła zasilan ia w czasie trwania impulsu. Impulsy C
nie powinna być większa ni ż 1%.
i D powinny być podawa ne bezpo'rednio na zaci ki
Urządzen i a powinny być badane w położeniu odpozasi lania ' urządzenia obciążonego i mped a n cją samochowiadającym ich mocowaniu w poj eździe. jeżeli w nordowej sieci sztucznej 50 n. 5 )lH.
mach przedmiotowych nie podano innego p ołoże nia.
4.4.6. Sprawdzenie odporności na cykliczne zmiany
należy wykonywać wg PN-73/E-04550. 13
temperatury
4.4. Opis badań
próba a . Czas przetrzymywania w każdej z komór
4.4.1. Sprawdzienie zgodności wykonania urządzeń oraz liczba cykli powinn y być określone w normach
z dokumentacją należy prz.e prowad zić przez oglę d ziny przedmiotowych. Po próbie należ y sprawdzić wymaganieuzbrojonym okie m, bez rozbiera nia na części. nia 2.1 i stwierdzić, czy nie wystąpiły uszkodzenia.
Sp rawdzenie wymiarów gabarytowych n a leży wykonać odkształce nia lub pęknięcia.
za pom ocą uniwl! rsa lnych przyrządów pomiarowych
4.4.7. Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco.
lub prawdzianów . Należy ta k że prawd z ić zgodność Urządzenia należy umieścić w komorze probierczej po
zaci kó w z dokumentacją techniczną lub normami dop rowadzeniu temperatury i wilgotnośc i do określo
przedmiotowymi.
nych wartośc i. Komora powinna utrzymywać we
4.4.2. Sprawdzenie wartości znamionowych i działa . wszyst kich punktach. w których umieszczono urządze
nia urządzeń n all!Ży przep rowad zić zgodnie z normami nia . stałą temperaturę wg 2.13 oraz wilgotność względ
przedmiotowymi.
n ą nie większą niż 20%. Komora powinna być tak

4
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skonstruowana, aby w żadnym punkcie urządzenia nie
były narażone na nagrzewanie przez promieniowanie
bezpoś rednio od elementów grzejnych komory. Urzą
dzenia powinny przebywać w komorze przez 16 h.
Przebywanie w komorze probierczej nie pow inno być
przerywane, a urządzenia nie powinny pr acować .
Po próbie ur7..ądzenia należy reklimatyzować w tempera turze 20 ±5°C przez 2 h, a następnie s prawdzić
działanie oraz wykonać inne próby przewidziane w normach przedmiotowych. Po badaniu nie powinn y wystąpić odkształcenia lub pęknięcia na częściach niemetalowych oraz inne uszkodzenia. Normy przedmiotowe
mogą dopuszczać przeprowadzenie badania wg PN-73/
E-04550.02 próba Bb .
4.4.8. Sprawdzenie odporności na suche gorąco należy
przeprowadzić wg PN-73/E-04550.02 próba Bb przez
16 h. Po ustabilizowaniu s ię temperatury należy włączyć
urządzenia i sprawdzić gotowość do pracy. Po 2 h nal eży sprawdzić działanie wyrobu.
4.4.9. Sprawdzenie wytrzymałości na działanie udaru
cieplnego należy przeprowadzić na urządzeniach nie
pracujących , ana logiczn ie jak w 4.4.7, w czasie 30 min,
w temperaturach określonych w 2. 15.
4.4.10. Sprawdzenie wytrzymałości na zawilgocenie
należy przeprowadzić wg PN-73/E-04550.03 próba Ca.
Urządzenia należy umieścić w komorze klimatycznej ,
w warunkach określonych w 2. 16 . Urządzenia nie powinny pracować . Komora powinna mieć cyrkulację powietrza o małej prędkości i b yć tak skonstruowana,
ab y badane urządzenia nie były poddawane be z pośre d
nio działaniu strumien ia powietrza ani wody kondensacyjnej. Bezpośrednio po wyjęciu z komory probierczej
urządzeń przeznaczonych do pracy na silniku w komorze silnika lub na karoserii , po usunięciu ewentualnych kropel wody, n a l eży przeprowadzić ich suszenie
w ciągu 6 h.
Warunki suszenia :
temperatura 55 ±2°C ,
ci ś nienie a tmosferyczne 860 -;- 1060 hPa ,
wilgotność wzg lędna nie większa niż 20%.
Po próbie należy s prawdzić działanie wg 2. 1 l mne
próby przewidziane w normach przedmiotowych.
Po próbie nie powinn y występować odkształcenia
lub pęknięcia części niemetalowych oraz inne uszkodzenia .
4.4.11 . Sprawdzenie wytrzymałości na działanie niskich temperatur należy przeprowa dzić wg PN-73/
E-04550 .0 I próba Ab . Próba nie powinna być przerywana , a urządzenia nie powinny znajdować się w stan ie
pracy. Po zakończeniu prób y urządz,enia powinny pracować poprawnie i nie wykazywać odkształceń , pęknięć
lub innych u s zkodzeń .
4.4.12. Sprawdzenie odporności na działanie niskich
temperatur należy przeprowadzić wg PN-73/E-04550 .0 I
próba Ab na urządzeniach pracujących.
4.4.13. Sprawdzenie odporności na działanie kondensacji pary wodnej . Urządzenia należy umieścić na :
K O N
In form acje dodatk o we

64 h w temperaturze 40 ±2°C
wilgotności
90 -;- 95 % ,
- 2 h w temperaturze O ± 1°C.
Przeniesienie wyro bów z jednej k.omor y do drugiej
nie powinno trwać dłużej niż 2-3 min . Natychmiast
po próbie nale ży s praw d zić wymaganie 2. 1 i 2.9 w otoczeniu niewentylowanym i w temperaturze 20 ±5°C.
4.4.14. Sprawdzenie odporności na działanie paliw należy przeprowadzić przy zasilaniu urządzeń napięciem
7,5; 14; 28 V (odpowiednio do napięć znamionowych
6, 12, 24 V) w otoczeniu wentylowanym , w temperaturze 20 ±5°C. Urządzenia n a l eży poddać dwukrotnie
następującemu procesowi:
- 5 cykli rozpylania paliwa , przeznaczonego do danego typu samochodu , każdy trwający 2 s i 10 s
przerwy,
- 12 h klimatyzowania w temperaturze otoczenia .
4.4.15. Sprawdzenie wytrzymałości na działanie produktów naftowych należy przeprowadzić na urządzeniu
nie pra cują cym w pomieszczeniu wentylowanym w temperaturze 20 ±5° C przez zanurżenie na 2 h w mieszaninie oleju napędowego i nafty w równych częśc i ach,
a następnie przeprowadzi ć suszenie przez 2 h. Po próbie
urządzenia powinny pracować poprawnie, nie powinny
wystąpić odk s ztałcenia na częściach niemetalowych lub
inne uszkodzenia.
4.4.16. Sprawdzenie odporności na drgania mechaniczne należy przeprowadzić wg PN-7 31E-04550.06 próba
Fc A z uwzględnieniem wymagań podanych w normach
przedmiotowych. Po próbie należy podd ać urządzenie
oględzinom, czy nie wystąpiło rozluźnienie połączeń ,
odkształcenia lub inne uszkodzenia.
4.4.17. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej należy przeprowadzić wg PN-77 /S-7600 I oraz zgodnie z odpowiednimi normami przedmiotowymi po badaniu
4.4.10. Po próbie urządzenie należy poddać oględzi
nom , czy nie wystąpiło przebicie izolacji lub wył ado
wanie powierzchniowe prowadzące do uszkodzenia izolacji.
4.4.18. Sprawdzenie rezystancji izolacji należ y przeprowadzić wg PN-77/S-7600 1 po bad aniu 4.4.10.
4.4.19. Sprawdzenie spadku napięcia należy przeprowadzić zgodnie z normami przedmiotowymi .
-

względnej

4.4.20. Sprawdzenie obudów ochronnych
wg
PN-79/E-08106.
4.4.21. Sprawdzenie pokryć ochronnych i dekoracyjnych - wg BN-74/3602-0 1 i BN-83/ 3602-02.
4.4.22. Sprawdzenie wytrzymałości zamocowania zacisków - wg PN-77/ S-76001.
4.4.23. Sprawdzenie trwałości - wg norm przedmiotowych.
4.4.24. Sprawdzenie cechowania należy wykonać po
badaniu 4.4.14. Po wytarciu miejsca cechowania s uch ą
szmatką n a l eży stwierdzić wzrokowo cz y telność cechowania .
4.5. Ocena wyników badań - wg PN-77/ S-76001.
E C

Informacje dodatkowe do BN-83/3680-06

INFORMACJE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca
ryzacji . Warszawa.

normę

-

Prze m ysł owy

Instytut Moto-

2. Normy związane
PN-7 3/E-04550 .01 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe .
Próba A - zim no
PN-73/E-04550.02 Wyroby elektrotechniczne. Próby ś rodowiskowe .
Próba B - suche gorąco
PN-73/E-04550.03 Wyroby elektrotechniczne . Próby środowiskowe .
Pró ba Ca - wilgotne gorąco stałe
PN-73/E-04550.06 Wyroby elektrotechniczne . Próby ś rod owiskowe.
Próba Fc - wibracje si nusoida lne
PN-73/E-04550. 13 Wyroby elekt rotech niczne . Próby środowiskowe .
Próba N - zmia ny tempera tury
PN;79/E-08106 Obudowy urząd zeń elekt rotechnicznyc h. Stopnie
ochro ny. Pod ział . wymaga nia i badania

PN-77/S-76001 W y posażenie elek tryczne pojazdów samochodowych .
Ogólne wymagania i badania
BN-74/3602-0 1 Pow/oki metalowe i konwersyjne na wyrobach przemysłu motoryzacyjnego. Wymagania i badania
BN-83/3602-02 Pokrycia lakierowe na wyrobach prze m ysł u motoryzacyjnego. Wymagania i badania
BN-83/3680-05 W yposaże nie elektryczne pojazdów sa mochodowych.
Odporność urządzeń elektronicznych na zakłócenia impulsowe.
Wymagania i badania
3. Zalecenia międzynarodowe i normy zagraniczne
SA E JI211 Recommended Environme nta l Practices for Electronic
Equipment Oesign
Włochy
Fiat 9.90110 Oispositivi elektronici per autoveicoli .
Capitolato
4. Autor projektu normy - mgr inż . Elżbieta Jóźwiak ..- Przem ysłowy Instytut Motoryzacji .

