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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) viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomisí SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojů.

Seznam všech částí řady ISO 18434 je možno nalézt na webových stránkách ISO.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

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


Úvod
Tento dokument poskytuje specifické pokyny pro interpretaci infračervených termogramů jako
součást programu pro monitorování stavu a diagnostiku strojů. Infračervená termografie (IRT) může
být použita k identifikaci a dokumentaci anomálií/nepravidelností pro účely sledování stavu strojů. Tyto
anomálie jsou obvykle způsobeny takovými mechanismy, jako jsou (nevhodné) provozování,
nesprávné mazání, nesouosost, opotřebované komponenty nebo anomálie mechanického zatížení.

Infračervená termografie je založena na měření rozložení sálavé tepelné energie (tepla) vyzařované
z povrchu měřeného objektu a jejího převodu na mapu rozdílů intenzity záření (povrchová teplotní
mapa) nebo termogram. Termodiagnostik by proto měl znát základní principy tepla, teploty
a různých typů přenosu tepla, které jsou
nezbytnými předpoklady pro práci s programem IR. Tepelná energie je přítomna při provozu všech
strojů; může být ve formě tření nebo energetických ztrát, jako vlastnost procesních médií, způsobená
samotným procesem nebo jakoukoliv jejich kombinací. V důsledku toho může být teplota klíčovým
parametrem pro monitorování
výkonu strojů, stavu strojů a diagnostiky problémů stroje. Infračervená termografie je ideální
technologií pro toto sledování teploty, protože poskytuje úplné teplotní obrazy stroje, nebo jeho
součástí, nevyžaduje mechanické připevnění (je bezdotyková) a poskytuje výsledky ve velmi krátkém
času.

I když je to velmi užitečná technologie, IRT má omezení v tom, že radiometrická měření jsou
většinou zatížena nepřijatelnými chybami při jejím použití na většině povrchů s nízkou emisivitou.



1 Předmět normy
Tento dokument poskytuje specifické pokyny pro interpretaci infračervených termogramů jako
součásti programu pro monitorování stavu a diagnostiku strojů.

Dále jsou řešeny IR aplikace týkající se výkonu strojního zařízení.

Tento dokument má:

–    poskytnout pokyny pro stanovení kritérií pro posuzování závažnosti anomálií zjištěných IRT;

–    navrhnout metody a požadavky na provádění termografie strojních systémů, včetně
bezpečnostních opatření;

–    poskytovat informace o interpretaci obrazu, kritériích hodnocení a požadavcích na podávání
zpráv.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


