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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují 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.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle pravidel uvedených ve směrnici ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat 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 části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakéhokoliv nebo všech těchto patentových
práv.

ISO 29821-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomisí SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojů.

ISO 29821 se skládá z následujících částí se společným obecným názvem Monitorování stavu
a diagnostika strojů – Ultrazvuk:

– Část 1: Všeobecné pokyny



Následující část je plánována:

– Část 2: Postupy a validace

Úvod

Tato část ISO 29821 obsahuje pokyny pro monitorování stavu a diagnostiku strojů s použitím
ultrazvuku, který je šířený vzduchem i konstrukcí (A&SB ultrazvuk). A&SB ultrazvuk může být použit
pro detekci abnormálních charakteristik nebo anomálií strojů. Detekované anomálie jsou
vysokofrekvenční akustické události, způsobené turbulentním prouděním, ionizačními událostmi
a třením, které jsou způsobeny nesprávnou činností stroje, netěsnostmi, nesprávným mazáním,
opotřebenými komponentami nebo elektrickými výboji.

Metoda A&SB ultrazvuku je založena na měření vysokofrekvenčního zvuku, který je generován
turbulentním prouděním, třením nebo ionizací vytvořenými anomáliemi. Inspektor proto potřebuje
znalosti o ultrazvuku a o tom, jak se šíří atmosférou a konstrukcemi jako předpoklad pro vytvoření
programu na monitorování A&SB ultrazvuku.

1 Předmět normy

Tato část ISO 29821 popisuje metody a požadavky na monitorování stavu a diagnostiku strojů při
použití ultrazvuku šířeného vzduchem a konstrukcí. Poskytuje informace o měření, interpretaci dat
a kritéria hodnocení. Tato metoda se v typickém případě používá u strojů za provozu v různých
podmínkách a prostředích. Je to pasivní metoda, kterou se detekují akustické anomálie vytvářené
stroji.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


