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Condition monitoring and diagnostics of machines – General guidelines
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Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 17359:2011. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 17359:2011. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 17359 (01 1443) z května 2004 a ČSN ISO 13380 (01 1441)
z července 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidována. Původní kapitoly byly aktualizovány. Kromě toho byla doplněna
kapitola o analýze nákladů a zisku a kapitola o auditu zařízení. Nově byla zařazena příloha
D s přehledem mezinárodních norem pro monitorování stavu.

Ze zrušené ISO 13380 byla převzata příloha A s příklady parametrů pro monitorování stavu a zejména
řada tabulek pro přiřazení závad k měřeným parametrům u jednotlivých typů strojů, které jsou nyní
zařazeny v příloze B
(tabulky B.2 až B.10). Kromě toho byla do bibliografie zařazena podstatná část bibliografie ze zrušené
normy.
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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 elektro-technickou 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 vypracovávání mezinárodních norem. 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 být předmětem patentových
práv. ISO není odpovědná za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 17359 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomisí SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojů.

Toto druhé vydání ISO 17359 zrušuje a nahrazuje ISO 17359:2003 a ISO 13380:2002, které byly
technicky revidovány.

Úvod

Tato mezinárodní norma obsahuje pokyny pro monitorování stavu a diagnostiku strojů s použitím
parametrů, jako jsou vibrace, teplota, průtoky, znečištění, výkon a otáčky, které v typickém případě
souvisí s charakteristikami, stavem a kritérii kvality. Hodnocení funkce a stavu stroje smí být založeno
na charakteristikách, stavu nebo kvalitě výrobku.

Je základním dokumentem pro skupinu norem, které pokrývají oblast monitorování stavu
a diagnostiky.

Norma uvádí obecné postupy, které je nutné uvážit při sestavování programu monitorování stavu
u všech strojů a obsahuje odkazy na jiné mezinárodní normy a jiné dokumenty, které jsou požadovány
nebo jsou užitečné pro tento proces.

Přehled současného stavu mezinárodních norem pro monitorování stavu je uveden v příloze D.

Tato mezinárodní norma předkládá přehled doporučeného obecného postupu, jenž má být použit při
zavádění programu monitorování stavu a uvádí další podrobnosti o klíčových krocích, které mají být
vykonány. Zavádí koncept zaměření činností při monitorování stavu na zjištění základních příčin
poruchových stavů a popisuje obecný postup při stanovení poplachových kritérií, pro provádění
diagnózy a prognózy a při zlepšování spolehlivosti diagnózy a prognózy, které jsou dále rozvíjeny
v jiných mezinárodních normách.

Vlastní metody pro monitorování stavu jsou uvedeny pouze stručně a jsou podrobněji pojednány
v jiných mezinárodních normách citovaných v bibliografii.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje pokyny pro obecné postupy, které mají být uváženy při
sestavování programu monitorování stavu strojů, a obsahuje odkazy na souvisící normy požadované
v tomto procesu. Tato mezinárodní norma je použitelná na všechny stroje.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


