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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 Mezi-
národní 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 WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu, subkomise
SC 2 Měření a hodnocení vibrací a rázů působících na stroje, vozidla a konstrukce.

Toto první vydání ISO 20816-1 zrušuje a nahrazuje ISO 7919-1:1996, ISO 10816-1:1995  
a ISO 10816-1:1995/Amd.1:2009, které byly sloučeny a redakčně upraveny.

Seznam všech částí souboru ISO 20816 lze najít na webové stránce ISO.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
Stroje jsou v současnosti provozovány při stále vyšších otáčkách a zatíženích a provoz je rovněž
pružnější při částečném a plném zatížení i při stále narůstající obtížnosti provozních podmínek. Toto je
do značné míry umožněno efektivnějším použitím materiálů, ačkoli to někdy má za následek menší
rezervu z hlediska chyb při návrhu a aplikaci.

V současnosti není neobvyklé očekávat a požadovat nepřetržitý provoz 2 nebo 3 roky mezi činnostmi
pro údržbu. V důsledku toho jsou specifikovány přísnější požadavky na hodnoty vibrací za provozu
rotačních strojů pro zajištění trvalého bezpečného a spolehlivého provozu.

Tento dokument je základním dokumentem, ve kterém jsou stanoveny obecné pokyny pro měření
a hodnocení vibrací strojů, měřených na rotujících a nerotujících částech celých strojů (a tam, kde je
to aplikovatelné i na částech bez vratného pohybu), jako jsou hřídele nebo ložiskové skříně.
Doporučení pro měření a kritéria hodnocení, která se týkají specifických typů strojů, jsou uvedena
v dalších částech ISO 20816, když se stanou dostupné jako náhrada odpovídajících částí ISO 7919
a ISO 10816. V ISO/TR 19201 je uveden přehled těchto a dalších norem pro vibrace strojů.

U některých strojů jsou měření na nerotujících částech dostatečná pro charakterizování jejich
provozního stavu s ohledem na bezporuchový provoz. Existují však také typy strojů, jako jsou parní
turbíny, spalovací turbíny a turbo-
kompresory, z nichž všechny mohou mít v rozsahu provozních otáček několik módů vibrací, u kterých
měření na konstrukčních členech, jako jsou ložiskové skříně, nemusí adekvátně charakterizovat
provozní stav stroje, i když taková měření jsou užitečná. Takové stroje obvykle mají systémy pružných
rotorových hřídelů a změny dynamického stavu mohou být detekovány určitěji a citlivěji měřeními na
rotujících elementech. Stroje, které mají relativně tuhé a/nebo těžké skříně ve srovnání s hmotou
rotoru jsou typické třídy strojů, u kterých jsou často preferována měření hřídelových vibrací.

Měření vibrací lze použít k mnoha účelům, od rutinního provozního monitorování a přejímacích
zkoušek po pokročilé experimentální testování a také pro diagnostické a analytické výzkumy. Tyto
různé cíle měření vedou k řadě rozdílů v metodách, interpretaci a hodnocení. Pro omezení počtu těchto
rozdílů je tento dokument sestaven tak, že poskytuje pokyny primárně pro provozní monitorování a pro
přejímací zkoušky.

Jsou stanoveny tři primární vibrační veličiny (výchylka, rychlost a zrychlení) a jsou uvedena jejich
omezení. Dodržení uvedených pokynů má ve většině případů zajistit uspokojivou provozní výkonnost.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje obecné podmínky a postupy pro měření a hodnocení vibrací s použitím
měření na rotujících, nerotujících částech a částech s nevratným pohybem u kompletních strojů. Je
aplikovatelný na měření absolutních a relativních radiálních hřídelových vibrací vztahujících se na
monitorování radiálních vůlí, ale vyloučeny jsou axiální hřídelové vibrace. Obecná kritéria hodnocení,
která jsou uvedena jak pro velikost vibrací, tak pro změnu vibrací se vztahují na provozní
monitorování i na přejímací zkoušky. Kritéria jsou stanovena primárně s ohledem na zabezpečení
spolehlivého, bezpečného, dlouhodobého provozu stroje při minimalizování nepříznivých vlivů na
připojené zařízení. Uvedeny jsou také pokyny pro nastavení provozních mezí.

POZNÁMKA 1 Kritéria hodnocení pro různé třídy strojů budou zahrnuta v dalších částech ISO 20816,
když se stanou dostupné. Do té doby lze použít pokyny uvedené v kapitole 6.

POZNÁMKA 2 Termín „hřídelové vibrace“ je použit v celé ISO 20816, protože ve většině případů
jsou měření prováděna na hřídelích strojů. Avšak řada ISO 20816 je rovněž aplikovatelná na měření,
která jsou prováděna na jiných rotujících elementech za předpokladu dodržení těchto návodů, pokud
jsou takové elementy zjištěny jako vhodnější.

Pro účely ISO 20816 se za provozní monitorování považují taková měření vibrací, která jsou provedena
při obvyklém provozu stroje. Řada ISO 20816 dovoluje použití různých měřicích veličin a metod za
předpokladu, že jsou dobře definovány a jsou nastavena jejich omezení, takže interpretace měření je
dobře pochopitelná.

Kritéria hodnocení se vztahují pouze na vibrace vytvářené samotným strojem a ne na vibrace
přenášené z vnějšku.

Tento dokument neobsahuje úvahy o torzních vibracích.

POZNÁMKA 3 Torzní vibrace, viz například ISO 3046-5, ISO 22266-1 nebo VDI 2039.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


