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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této
technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala

pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena ve směrnicích ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem,
přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.
Mezinárodní normu ISO 10816-7 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 ve spolupráci s ISO/TC 115 Čerpadla.
ISO 10816 se skládá z následujících částí s obecným názvem Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na
základě měření na nerotujících částech:
●
●

●

●
●
●
●

Část 1: Všeobecné směrnice
Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech s pracovními otáčkami 1 500 1/min,
1 800 1/min, 3 000 1/min a 3 600 1/min
Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min
a 15 000 1/min při měření in situ
Část 4: Soustrojí s plynovou turbinou na kluzných ložiskách
Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích
Část 6: Stroje s vratným pohybem o jmenovitém výkonu nad 100 kW
Část 7: Odstředivá čerpadla pro průmyslová použití včetně měření na rotujících hřídelích

Úvod
Měření vibrací na odstředivých čerpadlech může být užitečné pro mnoho účelů, například pro provozní
monitorování, pro přejímací zkoušku a pro diagnostický a analytický výzkum (monitorování stavu).
Obecné popisy principů aplikovaných na měření a hodnocení vibrací průmyslových soustrojí jsou
uvedeny v ISO 10816-1 pro vibrace na nerotujících částech a v ISO 7919-1 pro hřídelové vibrace.
Tato část ISO 10816 je založena na vibračních datech shromážděných v přehledu asi 1 500 čerpadel
pracujících jak in situ, tak na různých zkušebních zařízeních. Tento přehled zahrnuje čerpadla různých
typů, otáček a výkonů, pracujících v širokém rozmezí průtoků. V důsledku velkého počtu měření
vibrací jsou tato data považována za reprezentativní pro čerpadla, která pracují uspokojivě, i když je
nedostatek informací o střední době mezi poruchami a o provozních podmínkách pro naměřené
hodnoty.
Bylo provedeno statistické hodnocení těchto dat pro doporučený pracovní rozsah, tj. 70 % až 120
% kolem bodu s nejlepší účinností (BEP – best efficiency point) a také hodnocení závislosti na průtoku
a výkonu.
Tento přehled vibrací ukázal, že nejsou významné rozdíly mezi tuhým a pružným uložením nebo mezi
horizontální a vertikální orientací čerpadel při měření v bodech, definovaných v této části ISO 10816.
Toto je rozdíl vůči jiným normám, které se zabývají měřením vibrací (například ISO 10816-1, ISO
10816-3 a ISO 13709[10]), které činí tyto rozdíly.
Statistická analýza ukázala mírnou závislost hodnot vibrací na příkonu čerpadla. Proto tato část ISO

10816 rozlišuje mezi čerpadly do a nad 200 kW.
1 Předmět normy
Tato část ISO 10816 poskytuje instrukce pro hodnocení vibrací odstředivých čerpadel pro průmyslové
aplikace se jmenovitým výkonem nad 1 kW. Definuje speciální požadavky pro hodnocení vibrací, když
jsou měření vibrací prováděna na nerotujících částech (vibrace ložiskových těles). Poskytuje specifický
návod pro hodnocení mohutnosti vibrací, naměřených na ložiskových tělesech odstředivých čerpadel
in situ a pro přejímací zkoušku na zkušebním zařízení výrobce nebo v závodě. Tato část ISO 10816
také dává obecné informace a pokyny pro hodnocení relativních hřídelových vibrací rotujícího hřídele.
Tato část ISO 10816 specifikuje pásma a meze vibrací horizontálních a vertikálních čerpadel bez
ohledu na pružnost jejich uložení. Obecná kritéria hodnocení jsou platná pro provozní monitorování
odstředivých čerpadel a pro přejímací zkoušky1) in situ nebo na zkušebním zařízení výrobce, pokud
jsou specifikovány. Pro přejímací zkoušku na zkušebním zařízení výrobce jsou uvedeny speciální
podmínky.
Pro monitorování hodnot vibrací při dlouhodobém provozu jsou uvedena dvě kritéria pro hodnocení
vibrací stroje. Jedno kritérium uvažuje velikost vibrací a druhé uvažuje změnu velikosti. Kritéria
hodnocení jsou aplikovatelná na vibrace vytvářené samotným čerpadlem a ne na vibrace, které jsou
přenášeny na čerpadlo z vnějších zdrojů. Kritéria slouží hlavně pro zajištění spolehlivého,
dlouhodobého provozu čerpadla při současném minimalizování škodlivých vlivů na připojená zařízení.
Kromě toho jsou uvedena doporučení pro definování provozních mezí a pro nastavení hodnot
VÝSTRAHA a PŘERUŠENÍ PROVOZU.
U čerpadlových jednotek s integrovanými elektrickými motory (monoblokové provedení – oběžné kolo
je přímo na hřídeli motoru nebo je hřídel oběžného kola pevně připojen k hřídeli motoru) platí tato
část ISO 10816 pro celou spojenou jednotku.
U pružně připojených motorů je tato část ISO 10816 aplikovatelná pouze na čerpadlo. Rovněž
samostatně připevněné pohony nejsou předmětem této části ISO 10816. Tyto pohony jsou pokryty
ISO 10816-3.
Následující typy čerpadel jsou vyloučeny z této části ISO 10816:
●
●
●
●

pístová čerpadla a rotační objemová čerpadla;
čerpadla poháněná pístovými motory;
čerpadla ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích s výkonem nad 1 MW (viz ISO 7919-5[4] a ISO 10816-5);
čerpadla na tuhé látky, kaly a ponorná čerpadla.

Torzní vibrace nejsou pojednány v této části ISO 10816.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

