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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.
Návrhy mezinárodní norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část
2.
Hlavním úkolem technických komisí je vypracování 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 nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 14839-2 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace a rázy, subkomise SC 2 Měření
a hodnocení vibrací a rázů, které působí na stroje, vozidla a konstrukce.
ISO 14839 sestává z následujících částí se souhrnným názvem Vibrace – Vibrace točivých strojů
vybavených aktivními magnetickými ložisky:
●
●
●
●

Část 1: Slovník
Část 2: Hodnocení vibrací
Část 3: Hodnocení hranice stability
Část 4: Technické pokyny

Úvod
Tato část ISO 14839 se týká ustálených hodnot vibrací rotoru a proudů cívek AML a napětí měřených
během jmenovitého ustáleného chodu, ale ne přechodového stavu při průchodu kritickými otáčkami.
Předpisy pro tyto přechodové vibrace při průchodu kritickými otáčkami jsou stanoveny v ISO 10814,
ve které je hodnocena modální citlivost, tzv. činitel zesílení (Q faktor). Toto téma je mimo předmět

této části ISO 14839.
V důsledku tuhého uložení kluzných ložisek s olejovým filmem a malých vůlí [např. radiální vůle
ložiska (C) dělená poloměrem ložiska (R), C/R ? 0,001] mají být vibrace hřídele stabilizovány na
malých hladinách a tím se vyloučí porušení olejového filmu a kovový styk v ložisku. Naopak, při
relativně měkkém uložení AML a odpovídající velké vůli (např. C/R ? 0,005), je často pozorována větší
hladina vibrací u rotorů s AML, což je zcela normální a přijatelné. Nižší tuhost nepředstavuje větší
problémy v přenosu síly na základ stroje. V porovnání s normami pro rotory s kluznými ložisky
s olejovým filmem (viz řada ISO 7919-1) tato část ISO 14839 stanovuje větší hodnoty mezí vibrací pro
jejich hodnocení a pro přejímku.

1 Předmět normy
Tato část ISO 14839 stanovuje obecné pokyny pro měření a hodnocení točivých strojů vybavených
aktivními magnetickými ložisky (AML) vzhledem k následujícím dvěma ukazatelům:
●
●

výchylka vibrující hřídele měřená na AML nebo v jejich blízkosti,
pracovní proud a napětí měřené v magnetizačních cívkách nebo ve výkonových napájecích zesilovačích.

Oba ukazatele jsou měřeny při jmenovitých provozních podmínkách na zkušebně a/nebo na místě
provozu. Tyto pokyny se týkají jak ustálených provozních hodnot těchto ukazatelů, tak jakýchkoli
změn jejich velikosti, které mohou nastat v těchto ustálených provozních podmínkách.
Tato část ISO 14839 je použitelná pro průmyslové točivé stroje, které vyrábí nebo spotřebovávají
jmenovitý výkon větší než 15 kW, a není omezena jejich velikostí nebo provozními jmenovitými
otáčkami (tj. zahrnuje turbokompresory, rotační čerpadla, parní turbíny, turbogenerátory, rotační
ventilátory, elektrické pohony a další rotory uložené na AML). Tato část ISO 14839 stanovuje
hodnocení vibrací, proudu a napětí točivých strojů vybavených AML a určených pro poměrně velký
výkon, jak je popsáno výše, vyjma malých rotorů jako jsou turbomolekulární čerpadla, vřetena
a setrvačníky.
Tato část ISO 14839 zahrnuje jak tuhé rotory vybavené AML, tak i pružné rotory vybavené AML.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

