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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 elektro-
technice.

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.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu, subkomise
SC 2 Měření a hodnocení vibrací a rázů používané u strojů, vozidel a konstrukcí.

Toto první vydání ISO 21940-31 zrušuje a nahrazuje ISO 10814:1996 a je její technickou revizí. Hlavní
změnou je obměna faktorů modálního zesílení tak, aby tato část ISO 21940 byla v lepším souladu
s příslušnými částmi ISO 7919, např. stroje s očekávaným provozem v pásmu A podle ISO 7919-2[2]

budou klasifikovány jako stroje s velmi nízkou citlivostí (rozsah A) a stroje s očekávaným provozem



v pásmu B podle ISO 7919-2[2] budou klasifikovány jako stroje s nízkou citlivostí (rozsah B).

ISO 21940 sestává z následujících částí se společným názvem Vibrace – Vyvažování rotorů:

Část 1: Úvod1)
●

Část 2: Slovník2)
●

Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu3)
●

Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu4)
●

Část 13: Kritéria a bezpečnostní opatření pro vyvažování středních a velkých rotorů in situ5)
●

Část 14: Posuzování chyb vyvážení6)
●

Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů7)
●

Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště vyvažovacích strojů8)
●

Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost9)
●

Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol10)
●

 
Úvod

Pro dosažení přijatelných velikostí vibrací za provozu obvykle stačí vyvážení rotoru během výroby (jak
je např. popsáno v ISO 1940-1[1] a ISO 11342[4]), jestliže nejsou přítomny jiné zdroje vibrací. Během
uvádění do provozu však může nastat nutnost dodatečného vyvážení a po uvedení do provozu mohou
některé stroje potřebovat občasné nebo dokonce časté dovyvážení in situ.

Jestliže jsou velikosti vibrací během uvádění do provozu neuspokojivé, může být příčinou
nedostatečné vyvážení nebo montážní chyby. Další důležitou příčinou může být skutečnost, že
smontovaný stroj je obzvláště citlivý na poměrně malé zbytkové nevývažky, které jsou zcela
v obvyklých tolerancích vyvážení.

Jestliže jsou velikosti vibrací neuspokojivé, je často prvním krokem pokus snížit vibrace vyvážením in
situ. Lze-li velké vibrace snížit poměrně malými korekčními hmotami, ukazuje to na vysokou citlivost
na nevyváženostNP1). To může vzniknout například tehdy, jsou-li některé rezonanční otáčky blízko
obvyklých provozních otáček a tlumení dané soustavy je malé.

Citlivý stroj, je-li také vysoce náchylný ke změně nevyváženosti, může vyžadovat časté dovyvážení in
situ.
Může to být způsobeno například změnami v opotřebení, teplotě, hmotnosti, tuhosti a tlumení během
provozu.

Jsou-li nevyváženost a jiné podmínky provozu stroje v podstatě neměnné, mělo by stačit občasné
dovyvážení. Jinak může být k dosažení přijatelných velikostí vibrací nezbytné upravit stroj tak, aby se
změnily rezonanční otáčky, tlumení nebo jiné parametry. Proto je třeba brát v úvahu přípustné
hodnoty citlivosti stroje.

Reprodukovatelnost citlivosti určitého stroje na nevyváženost je ovlivněna několika činiteli a může se
za provozu měnit. Některé tepelné stroje, zvláště takové, které mají kluzná ložiska, mají modální
vibrační charakteristiky, měnící se s určitými provozními parametry (např. s tlakem a teplotou páry,
parciálním ostřikem páry nebo teplotou oleje). U elektrických strojů mohou vibrační stav ovlivňovat
jiné parametry, jako budicí proud. Obecně vzato jsou vibrační charakteristiky stroje ovlivňovány jeho
konstrukčními vlastnostmi, včetně připojení rotoru a podmínek jeho uložení včetně základu. Je třeba
poznamenat, že podmínky uložení rotoru se mohou měnit s časem
(například následkem opotřebení a prasklin).

Tato část ISO 21940 se zabývá pouze vibracemi s otáčkovou frekvencí způsobenými nevyvážeností; je



si však třeba uvědomit, že nevyváženost není jedinou příčinou vibrací s otáčkovou frekvencí.

1 Předmět normy

Tato část ISO 21940 stanovuje metody pro určení citlivosti vibrací strojů na nevyváženost a poskytuje
hodnoticí vodítko jako funkci blízkosti příslušných rezonančních otáček k otáčkám provozním. Tato
část ISO 21940 se zabývá pouze vibracemi s otáčkovou frekvencí způsobenými nevyvážeností.
Poskytuje také doporučení, jak používat číselné hodnoty citlivosti v některých zvláštních případech.

Zahrnuje klasifikační soustavu použitelnou pro stroje a vztahující se k jejich náchylnosti ke změně
nevyváženostiNP2). Stroje jsou roztříděny do tří typů podle náchylnosti a do pěti rozsahů citlivosti.
Hodnoty citlivosti jsou
určeny k používání pro jednoduché strojní soustavy, přednostně u rotorů, které mají pouze jedny
rezonanční otáčky v celém rozsahu provozních otáček. Hodnoty citlivosti lze také použít pro stroje,
které mají více rezonančních otáček v rozsahu provozních otáček, jsou-li rezonanční otáčky od sebe
výrazně vzdáleny (např. o více než 20 %).

Uvedené hodnoty citlivosti nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako přejímací údaje pro jakoukoli
skupinu strojů, ale spíše poskytují podklady k tomu, jak se vyhnout hrubým chybám stejně jako
stanovení přehnaných nebo nedosažitelných požadavků. Mohou také sloužit jako podklad pro složitější
zkoumání (např. když je ve speciálních případech nutné přesněji určit požadovanou citlivost). Když se
patřičně zohlední uvedené hodnoty, lze ve většině případů očekávat uspokojivý provozní stav.

Respektování hodnot citlivosti samo o sobě ještě nezaručí, že určitá velikost vibrací nebude v provozu
překročena. Může se vyskytnout mnoho jiných zdrojů vibrací, které nejsou předmětem této části ISO
21940.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


