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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 následující URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomise SC 2 Měření a hodnocení vibrací a rázů působících na stroje, vozidla a konstrukce
společně s technickou
komisí IEC/TC 4 Vodní turbíny. Návrh normy byl předložen k hlasování národním orgánům jak ISO,
tak IEC.

Toto první vydání ISO 20816-5 zrušuje a nahrazuje ISO 7919-5:2005 a ISO 10816-5:2000, které byly
technicky revidovány. Hlavní změny jsou:

–    Vibrace různých typů strojů a různých orientací hřídelů jsou jasně uvedeny.

–    Důkaz, že pro každý typ stroje mají vibrace podobný profil statistického rozdělení (Burrovo
rozdělení), což má za následek revidované hodnoty vibrací.

–    Důrazné doporučení, aby byly sledovány jak hřídelové vibrace, tak vibrace nerotujících částí
spolu s fyzickými parametry, jako je teplota kovu ložisek a fyzické vůle v ložiskách, aby bylo
dosaženo úplného ohodnocení stavu stroje.

–    Doporučení, aby byl použit společný přístup dodavatele a zákazníka při zkoumání případů, kdy
jsou vibrace větší než statistické hodnoty, namísto přísného přístupu založeného pouze na
hodnotách vibrací.

Seznam všech částí řady ISO 20816 lze najít na webových stránkách ISO.

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


Úvod
ISO 20816-1 je základním dokumentem, který specifikuje obecné požadavky pro hodnocení vibrací
různých typů strojů. Tento dokument však stanovuje zvláštní pokyny pro vibrace těles a hřídelů
soustrojí, která jsou instalována ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách.

Pro hodnocení vibrací strojů jsou uvedena dvě kritéria:

a)   první kritérium zvažuje velikost naměřených vibrací;

b)   druhé kritérium zvažuje změny velikosti a fáze naměřených vibrací.

Tento dokument pokrývá analýzu jak hřídelových vibrací, tak vibrací pevných, nerotujících částí.

Jsou ustavena kritéria pro vibrace strojů s horizontální a vertikální osou. Tato kritéria byla stanovena
pro každý typ turbíny (přímoproudou, Francisovu, Peltonovu, Kaplanovu), když jsou použity pro
generování výkonu a také pro čerpání, podle potřeby. Kritéria pro velikost vibrací, uvedená v tomto
dokumentu, jsou doporučení, založená na statistice; uvedené hodnoty velikosti nemají být použity
jako záruky. Doporučuje se, aby hodnocení vibrací bylo provedeno expertem v oboru vibrací, který
byl vybrán po společné dohodě všech stran. Aby byl zjištěn dobrý stav hydraulického stroje, je
podstatné posoudit dohromady všechny následující okolnosti:

–    velikost relativních hřídelových vibrací;

–    velikost vibrací ložiskových těles;

–    procento využité průměrové vůle vodicích ložisek za studena;

–    provozní teplotu kovových částí vodicích ložisek;

–    provozní režim (výtlak a průtok nebo spád a výkon), pro ověření, že stroj pracuje v obvyklém
provozním rozsahu.

Jsou uvedeny doporučené činnosti pro ty případy, kdy jsou velikosti vibrací nad akčními mezemi
uvedenými
v tabulkách, které jsou v příloze A, aby bylo stanoveno, jestli je stroj ve stavu vhodném pro trvalý
dlouhodobý provoz bez omezení.

Jsou uvedeny směrnice jak pro vibrace strojů za provozu, tak pro změny amplitudy nebo fáze těchto
hodnot vibrací, které se mohou vyskytnout. Numerické hodnoty vibrací, které jsou uvedeny v příloze
A, mají sloužit jako základ pro hodnocení stavu stroje, a pokud je to potřeba i při dalším zkoumání.
V tomto dokumentu je doporučeno, aby byl stav stroje hodnocen při uvážení jak vibrací ložiskových
těles, tak hřídelových vibrací.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje pokyny pro hodnocení měření vibrací, provedených na ložiskách,
ložiskových stojanech nebo ložiskových tělesech a také pro hodnocení měření relativních hřídelových
vibrací, provedených
na soustrojích ve vodních elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách, když stroj pracuje v obvyklém
rozsahu provozních režimů. Obvyklé rozsahy provozních režimů pro každý typ turbíny, pokrytý tímto
dokumentem, jsou stanoveny v příloze A.

Tento dokument lze aplikovat na soustrojí ve vodních elektrárnách a v přečerpávacích elektrárnách
s typickými otáčkami od 60 r/min do 1 000 r/min, která mají pánvová (skořepinová) nebo segmentová
ložiska, mazaná olejem.

POZNÁMKA Aktuální databáze zahrnuje stroje s otáčkami od 60 r/min do 750 r/min (a velmi malý
vzorek strojů s otáčkami 1 000 r/min).

Tento dokument stanovuje odlišné mezní hodnoty vibrací ložiskových těles a hřídelů v závislosti na
typu turbíny, orientaci hřídele (tj. horizontální nebo vertikální) a pro každé umístění ložiska.

Tento dokument je založen na statistické analýze a poskytuje kritéria pro nejobvyklejší typy turbín,
čerpadlových turbín a čerpadel. Zvláštní informace o tom, které typy jednotek jsou pokryty tímto
dokumentem, viz příloha A.

Soustrojí, která jsou zahrnuta v tomto dokumentu, mohou mít následující konfiguraci:

a)   generátory poháněné vodními turbínami;

b)   motor-generátory poháněné čerpadlovými turbínami;

c)   motor-generátory poháněné vodními turbínami a samostatnými čerpadly;

d)   čerpadla poháněná elektromotory.

Tento dokument neplatí pro následující konfigurace jednotek, parametrů a provozních podmínek:

–    hydraulické stroje s vodou mazanými ložisky;

–    hydraulické stroje nebo soustrojí s valivými ložisky (tyto stroje viz IEC 62006 a/nebo ISO
10816-3);

–    čerpadla v tepelných elektrárnách nebo průmyslových instalacích (tyto stroje viz ISO 10816-7);

–    elektrické stroje pracující jako motory, s výjimkou při použití těchto strojů v přečerpávacích
aplikacích;

–    hydrogenerátory pracující jako synchronní kondenzátory (když je voda v turbíně snížena
stlačeným vzduchem);

–    hodnocení absolutní výchylky vibrací ložiskových těles;

–    hodnocení axiálních vibrací;

–    hodnocení přechodových podmínek;



–    v nesynchronním provozu;

–    hodnocení úrovně vibrací jádra statoru generátoru nebo nosné konstrukce statoru.

Měření vibrací provedená na ložiskových tělesech a měření hřídelových vibrací soustrojí ve vodních
elektrárnách a přečerpávacích elektrárnách mohou být použita pro následující účely:

1)   Účel A: pro zabránění poškození v důsledku nadměrné velikosti vibrací;

2)   Účel B: k monitorování změn vibračního chování pro stanovení diagnózy a/nebo prognózy.

Kritéria jsou aplikovatelná na vibrace vytvářené samotným strojem. Zvláštní zkoumání je potřebné
u vibrací, které jsou přenášeny na soustrojí z externích zdrojů, například přenášených na stroj přes
základy elektrárny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


