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Deskriptory: vibration, rotors, rigid rotors, balancing, error analysis

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla 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. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými
komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování, dříve než budou odsouhlaseny jako mezinárodní normy
radou ISO. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1940-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 108, Mechanické vibrace a
rázy, subkomise SC 1, Vyvažování, včetně vyvažovacích strojů.

ISO 1940 sestává z následujících částí pod obecným názvem Vibrace - Požadavky na jakost vyvážení
tuhých rotorů:

- Část 1: Stanovení přípustných zbytkových nevývažků

- Část 2: Chyby při vyvažování

Přílohy A až C v této části ISO 1940 jsou pouze pro informaci.
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Úvod

Kvalita vyváženosti tuhého rotoru je posouzena v průběhu vyvažovací operace v souladu s ISO 1940-1
měřením zbytkové nevyváženosti. Toto měření může obsahovat chyby, které mají původ v řadě
zdrojů. Obsažené chyby je proto nutné vzít v úvahu. Tam, kde zkušenost ukázala, že tyto chyby jsou
výrazné, měly by být vzaty v úvahu při určení kvality vyváženosti rotoru. ISO 1940-1 nepojednává
podrobně o chybách spojených s vyvažováním a zvláště ne o posouzení chyb vyváženosti. Proto tato část
ISO 1940-2 uvádí příklady typických chyb, které mohou vzniknout a nabízí doporučené postupy pro jejich
určení. Navíc jsou popsány všeobecné metody pro hodnocení zbytkové nevyváženosti za přítomnosti chyb
spojených s vyvažováním.
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1 Předmět normy

Tato část normy ISO 1940 zahrnuje:

-      identifikaci chyb ve vyvažovacím procesu tuhých rotorů;

-      posouzení chyb;

-      směrnici pro zahrnutí chyb přicházejících v úvahu;

-      hodnocení zbytkového nevývažku v jakýchkoli dvou vyvažovacích rovinách.

-- Vynechaný text --


