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Úvod

Pasivní pružné prvky různých druhů se používají pro snížení přenosu vibrací. Příkladem jsou montážní
uchycení automobilových motorů, pružné podpory budov, pružná montážní uchycení a poddajné
spojky hřídelů a strojů na lodích a malé izolátory u domácích spotřebičů.

Tato část ISO 10846 specifikuje přímou metodu pro měření funkce přenosové dynamické tuhosti
u lineárních pružných podpor. Jsou zahrnuty pružné podpory s nelineárními statickými
charakteristikami závislosti zatížení a výchylky, pokud tyto prvky mají přibližnou linearitu vibračního
chování pro dané statické předepnutí. Tato část ISO 10846 patří do řady mezinárodních norem pro
metody laboratorního měření vibroakustických vlastností pružných prvků, které rovněž obsahují
dokumenty o principech měření, o nepřímé metodě a o metodě měření v budicím bodě. ISO 10846-
1obsahuje návod pro výběr odpovídající mezinárodní normy.

Laboratorní podmínky, které jsou popsány v této části ISO 10846, zahrnují aplikaci statického
předepnutí.

Výsledky metody popsané v této části ISO 10846 jsou užitečné pro pružné podpory, které jsou použity
k zamezení problémů s nízkofrekvenčními vibracemi a k zeslabení zvuku, šířeného konstrukcemi,
v dolní části rozsahu slyšitelných frekvencí. Avšak pro úplné charakterizování pružných prvků, které



se používají pro zeslabení zdvihu nízkofrekvenčních vibrací a rázů jsou potřebné další informace, které
nejsou poskytovány touto metodou.

1 Předmět normy

Tato část ISO 10846 specifikuje metodu určování přenosové dynamické tuhosti pro translační pohyby
pružných podpor při specifikovaném předepnutí. Tato metoda se týká laboratorního měření vibrací na
vstupní straně a měření blokovacích sil na výstupu a nazývá se „přímá metoda“. Metoda je
aplikovatelná na zkušební prvky s rovnoběžnými přírubami (viz obrázek 1).

Pružné prvky, na které se vztahuje tato část ISO 10846, jsou ty izolátory, které jsou použity ke snížení
přenosu vibrací v dolní části rozsahu slyšitelných frekvencí (typicky 20 Hz až 500 Hz) na konstrukci, která●

může na příklad vyzařovat zvuk šířený tekutinou (vzduchem, vodou nebo jinou tekutinou), a
přenosu nízkofrekvenčních vibrací (typicky od 1 Hz do 80 Hz), které mohou na příklad působit na osoby nebo●

mohou způsobit poškození konstrukcí jakékoliv velikosti, jestliže jsou vibrace příliš mohutné.

POZNÁMKA 1 V praxi může velikost dostupného zkušebního (dostupných zkušebních) zařízení omezit
použití velmi malých nebo velmi velkých pružných podpor.
POZNÁMKA 2 Vzorky průběžných podpor z pásků a rohoží jsou v této metodě zahrnuty. Jestli vzorek
popisuje dostatečně chování složitého systému nebo ne, je na zodpovědnosti uživatele této části ISO
10846.

Tato část normy ISO 10846 zahrnuje měření translací (posuvů) ve směru normály a v příčných
směrech k přírubám.

Přímá metoda zahrnuje frekvenční rozsah od 1 Hz až do frekvence fUL, která je obvykle určena
zkušebním zařízením.

POZNÁMKA 3 V důsledku velké různosti zkušebních zařízení a zkušebních prvků je fUL proměnná
veličina. V této části ISO 10846 není adekvátnost zkušebního zařízení definována pro pevný
frekvenční rozsah, nýbrž je stanovena na bázi naměřených dat, jak je popsáno v 6.1 až 6.4.

POZNÁMKA 1 Když pružná podpora nemá žádné rovnoběžné příruby, má být zařazen pomocný
přípravek jako část zkušebního prvku, který je takto upraven pro měření, jako by měl rovnoběžné
příruby.
POZNÁMKA 2 Šipky ukazují směr zatížení.

Obrázek 1 – Příklad pružných podpor s rovnoběžnými přírubami

Data, získaná podle metody specifikované v této části ISO 10846, mohou být použita pro:
informace o výrobcích, které poskytují výrobci nebo dodavatelé;●

informace v průběhu vývoje výrobku;●

řízení jakosti;●

výpočet přenosu energie vibrací přes izolátory.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


