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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají 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 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 prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 21940-13 vypracovala technická 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 21940-13 zrušuje a nahrazuje normu ISO 20806:2009; představuje její malou
redakční revizi.

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: Postupy pro odhad chyb při vyvažování6)
●

Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů7)
●

Část 23: Kryty a jiná ochranná opatření pro vyvažovací stroje8)
●

Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost9)
●

Část 32: Zohlednění per u hřídelů a kol10)
●

Úvod

Vyvažování je proces, při němž se kontroluje a v případě nutnosti upravuje rozložení hmoty rotoru,
aby bylo zajištěno, že zbytková nevyváženost nebo vibrace ložiskových čepů nebo podpor a/nebo síly
v ložiskách jsou v určitých specifikovaných mezích. Mnoho rotorů se vyvažuje na speciálně
navržených vyvažovacích zařízeních před instalací do vlastních ložisek na místě provozu. Jestliže se
však opravy provádějí v místě provozu nebo když vyvažovací stroj není dostupný, vyvažuje se rotor
běžně in situ.

Oproti vyvažování na speciálně navrženém vyvažovacím stroji má vyvažování in situ tu výhodu, že
rotor je nainstalován ve svém pracovním prostředí. Proto nedochází k žádnému kompromisu, pokud
jde o dynamické vlastnosti ložisek a nosné konstrukce nebo o vliv jiných prvků v kompletní rotorové



soustavě. Má to však velkou nevýhodu v omezené přístupnosti a v nutnosti provozovat celý stroj.
Omezená přístupnost může limitovat použitelnost rovin, v nichž lze přidávat korekční hmoty,
a používání celého stroje má ekonomické dopady v nákladech jak na prostoje, tak na provoz. Tam,
kde existuje velká nevyváženost, nemusí se vyvážení rotoru in situ podařit pro omezený přístup
ke korekčním rovinám a pro omezenou velikost korekčních hmot, kterou lze použít.

1 Předmět normy

Tato část ISO 21940 specifikuje postupy, kterými je třeba se řídit při vyvažování středních a velkých
rotorů instalovaných na místě provozu ve vlastních ložiskách. Věnuje se podmínkám, za nichž je
vhodné přistoupit k vyvažování in situ, dále se zabývá potřebným přístrojovým vybavením,
bezpečnostními souvislostmi a požadavky na zpracování protokolu a uchování záznamů.

Tuto část ISO 21940 lze použít jako základ pro smlouvu na vyvážení in situ.

Neposkytuje návod k metodám používaným pro výpočet parametrů korekčních hmot z naměřených
vibračních dat.

POZNÁMKA Postupy, o nichž pojednává tato část ISO 21940, jsou vhodné pro střední a velké stroje.
Mnohé z těchto principů jsou však rovněž použitelné u menších strojů, pokud je třeba uchovat dobré
záznamy o vibračních vlastnostech a o uspořádáních korekčních hmot.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


