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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 18437-1 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu.
ISO 18437 sestává z následujících částí, které mají společný název Vibrace a rázy – Určování
dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů:
●
●
●
●
●

Část 1: Principy a pokyny
Část 2: Rezonanční metoda
Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku
Část 4: Metoda dynamické tuhosti
Část 5: Poissonův poměr na základě porovnání mezi měřením a analýzou provedenou metodou konečných
prvků

1 Předmět normy
Tato část ISO 18437 uvádí principy uplatňované v ISO 18437-2 až ISO 18437-5 pro určování
dynamických mechanických vlastností (tj. Youngova modulu, modulu ve smyku, objemového modulu,
ztrátového faktoru a Poissonova poměru) izotropních viskoelastických tlumicích materiálů,
používaných v izolátorech vibrací, na základě laboratorních měření. Napomáhá také při volbě vhodné
části této mezinárodní normy.
Tato část ISO 18437 je použitelná pro izotropní tlumicí materiály užívané v izolátorech vibrací ke
zmenšení:
a. přenosu vibrací o slyšitelných frekvencích na konstrukci, která například může vyzařovat zvuk přenášený
tekutinou (vzduchem, konstrukcí nebo jinak);
b. přenosu nízkofrekvenčních vibrací, které mohou například působit na lidi nebo vyvolávat poškození
konstrukcí nebo citlivého zařízení, jsou-li vibrace příliš silné;
c. přenosu rázů a hluku.

Data získaná pomocí měřicích metod uvedených v této části ISO 18437 a blíže specifikovaných
v ISO 18437-2 až ISO 18437-5 lze používat:

1. k návrhu účinných izolátorů vibrací;
1. k výběru optimálního tlumicího materiálu pro dané konstrukční uspořádání;
2. k teoretickému výpočtu přenosu vibrací izolátory vibrací;
3. jako informace při vývoji výrobků;
4. jako informace o produktech, které poskytují výrobci a dodavatelé;
5. pro řízení kvality.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

