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Úvod

Pasivní izolátory vibrací různých druhů se používají pro snížení přenosu vibrací. Příkladem jsou
montážní uchycení automobilových motorů, pružné podpory budov, pružné montážní uchycení
a poddajné spojky hřídelů u strojů na lodích a malé izolátory u domácích spotřebičů.

Tato část ISO 10846 slouží jako úvod a návod pro ISO 10846-2, ISO 10846-3, ISO 10846-4 a ISO
10846-5, které popisují laboratorní metody měření pro určení nejdůležitějších veličin, které určují
přenos vibrací lineárními pružnými prvky, tj. frekvenčně závislé přenosové dynamické tuhosti. Tato
část ISO 10846 obsahuje teoretické základy, principy metod, omezení metod a návod pro výběr
nejvhodnější normy z této řady.

Laboratorní podmínky, které jsou popsány ve všech částech normy ISO 10846, zahrnují aplikaci
statického předepnutí tam, kde je to vhodné.

Výsledky těchto metod jsou užitečné pro pružné prvky, které jsou použity pro zamezení problémů
s nízkofrekvenčními vibracemi a pro tlumení zvuku, šířeného konstrukcemi. Avšak pro úplné
charakterizování pružných prvků, které jsou použity pro zeslabení zdvihu nízkofrekvenčních vibrací
a rázů, jsou potřeba další informace, jež nejsou poskytnuty těmito metodami.



1 Předmět normy

Tato část ISO 10846 obsahuje vysvětlení principů, použitých v ISO 10846-2, ISO 10846-3, ISO 10846-4
a ISO 10846-5, pro určení přenosových vlastností pružných prvků na základě laboratorních měření
a poskytuje pomoc při výběru odpovídající části z této řady. Je aplikovatelná na pružné prvky, které
jsou použity pro snížení:

přenosu vibrací v rozsahu slyšitelných frekvencí (zvuk šířený konstrukcí, 20 Hz až 20 kHz) na konstrukci,a.
která může například vyzařovat zvuk šířený do okolního prostředí (vzduchem, vodou nebo jinou tekutinou), a
přenosu nízkofrekvenčních vibrací (typicky od 1 Hz do 80 Hz), které mohou na příklad působit na člověkab.
nebo mohou způsobit poškození konstrukcí všech velikostí, jestliže jsou vibrace příliš mohutné.

Data, která jsou získána pomocí měřicích metod popsaných v této části ISO 10846 a dále podrobněji
popsaných v ISO 10846-2, ISO 10846-3, ISO 10846-4 a ISO 10846-5, mohou být použita pro:

informace o výrobcích, které poskytují výrobci nebo dodavatelé,●

informace v průběhu vývoje výrobků,●

řízení jakosti, a●

výpočet přenosu vibrací přes pružné prvky.●

Podmínkami platnosti měřicích metod jsou:

linearita vibračního chování pružných prvků (toto zahrnuje pružné prvky s nelineárními statickýmia.
charakteristikami závislosti výchylky na zatížení, pokud prvky vykazují přibližnou linearitu vibračního
chování při daném statickém předepnutí), a
kontaktní styčné plochy izolátoru vibrací se sousední zdrojovou a přijímací konstrukcí lze považovat zab.
bodové kontakty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


