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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 nezávazného charakteru technických norem, 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 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomise SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů.
Toto první vydání ISO 29821 zrušuje a nahrazuje ISO 29821-1:2011 a ISO 29821-2:2016, které byly
technicky revidovány.

Úvod
Tento dokument poskytuje specifický návod na interpretaci odečtů ultrazvuku a souborů s vlnami
nebo výtisků frekvenční a časové oblasti (někdy se nazývají „zvukové charakteristiky“) jako části
programu monitorování stavu a diagnostiky strojů. Ultrazvuk šířený vzduchem (AB – airborn)
a vedený konstrukcí (SB – structure-born) může být použit pro detekci abnormálního chování nebo
anomálií stroje. Anomálie jsou detekovány jako vysokofrekvenční akustické události, způsobené
turbulentním prouděním, ionizačními událostmi, nárazy a třením, které jsou zase způsobeny
nesprávným provozem stroje, netěsnostmi, nesprávným mazáním, opotřebenými součástmi a/nebo
elektrickými výboji.
Ultrazvuk šířený vzduchem a vedený konstrukcí je založen na měření vysokofrekvenčního zvuku,
který je generován buď turbulentním prouděním, třením, nárazy, nebo ionizací vytvořenými při
anomáliích. Diagnostik proto potřebuje pochopení podstaty ultrazvuku a toho, jak se šíří atmosférou
a je vedený konstrukcemi, což je předpokladem vytvoření programu pro ultrazvuk šířený vzduchem
a vedený konstrukcí. Ultrazvuková energie je přítomná při provozu všech strojů. Může být ve formě
tření, turbulentního proudění, nárazů a/nebo ionizace jako vlastnost procesu, nebo může být
vytvářena samotným procesem. V důsledku toho jsou vytvářeny ultrazvukové emise a tyto jsou
ideálním parametrem pro monitorování chování strojů, stavu strojů a pro diagnózu anomálií strojů.
Ultrazvuk je ideální technologií pro provádění tohoto monitorování, protože poskytuje efektivní
způsob rychlého a neinvazivního určení místa anomálie, při malém požadovaném nastavování a za
velmi krátký čas.

1 Předmět normy
Tento dokument
– poskytuje návody pro nastavení kritérií hodnocení závažnosti anomálií zjištěných ultrazvukem
šířeným vzduchem (AB) a vedeným konstrukcí (SB),
– popisuje metody a požadavky na provádění ultrazvukového zkoušení strojů, včetně
bezpečnostních doporučení a zdrojů chyb, a
– poskytuje informace týkající se interpretace dat, kritérií hodnocení a podávání zpráv.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

