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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 Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná 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 zrušuje a nahrazuje ISO 1940-1:2003 a je její technickou revizí. Hlavní změnou je
vyškrtnutí termínů a definic, které byly převedeny do ISO 21940-2, a důkladnější výklad používání
přípustných zbytkových nevývažků při procesu vyvažování rotoru a ověřování jeho zbytkové
nevyváženosti. Byly odstraněny informace o stanovení tolerancí nevyváženosti na základě vibračních
mezí.

Zahrnuje také technickou opravu ISO 1940-1:2003/Cor 1:2005.

Seznam částí souboru ISO 21940 lze nalézt na webových stránkách ISO.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/patents


Úvod
Vyvažování rotoru je postup, kterým se kontroluje rozložení hmoty rotoru (nebo části nebo modulu)
a jestliže je to nezbytné, upravuje se tak, aby se zajistilo dodržení tolerance nevyváženosti. Tento
dokument pojednává o vyvažování rotorů v tuhém stavu. Rotor se považuje za tuhý, když lze jeho
průhyb způsobený rozložením nevyváženosti zanedbat se zohledněním dohodnuté tolerance
nevyváženosti při jakýchkoliv otáčkách až do maximálních provozních otáček. U těchto rotorů jsou
předmětem zájmu výsledná nevyváženost a často momentová nevyváženost, které se při složení
vyjadřují jako dynamická nevyváženost rotoru.

Současné vyvažovací stroje umožňují redukovat zbytkovou nevyváženost na velmi malé hodnoty.
Protože by ve většině případů bylo neekonomické snižovat nevyváženost až na mezní hodnoty
vyvažovacího stroje, je třeba pro daný vyvažovací úkol specifikovat požadavek na kvalitu vyvážení.

Vedle stanovení tolerance nevyváženosti je nutné uvažovat chyby vznikající při procesu vyvažování.
V tomto dokumentu se zohledňuje vliv těchto chyb, aby se zřetelně rozlišil specifikovaný přípustný
zbytkový nevývažek od snížených hodnot zbytkového nevývažku, kterých má být dosaženo při
vyvažování.



1 Předmět normy
Tento dokument uvádí postupy a tolerance nevyváženosti pro vyvažování rotorů v tuhém stavu.
Stanovuje:
a)   velikost přípustného zbytkového nevývažku,
b)   potřebný počet korekčních rovin,
c)   rozvržení přípustného zbytkového nevývažku do tolerančních rovin,
d)   jak zohlednit chyby při procesu vyvažování.

POZNÁMKA Podrobné pojednání o odhadu chyb při vyvažování je uvedeno v ISO 21940-14. Základy
vyvažování rotoru jsou obsaženy v ISO 19499, která poskytuje úvod do vyvažování.

Tento dokument se netýká vyvažování rotorů v pružném stavu. Postupy a tolerance pro rotory
v pružném stavu jsou uvedeny v ISO 21940-12.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


