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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který je 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.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena v části 2 směrnic ISO/IEC.
Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. 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 podléhat patentovým právům.
ISO nesmí být činěna zodpovědnou za porušení některých nebo všech takových patentových práv.
Mezinárodní normu ISO 18437-5 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy
a monitorování stavu.
ISO 18437 se skládá z následujících částí, které mají společný název Vibrace a rázy – Určování
dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů:
●
●
●
●

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

Následující část se připravuje:
●

Část 1: Principy a pokyny

1 Předmět normy
Tato část ISO 18437 uvádí dvě metody určování hodnoty Poissonova poměru a/nebo Youngova
modulu u izotropních viskoelastických nebo póroelastických materiálů; tyto metody lze používat
v počítačových programech využívajících lineární metodu konečných prvků (MKP) nebo jiné numerické
přístupy k vibračním nebo akustickým problémům ve viskoelastických konstrukcích se složitou
geometrií. Metody jsou založeny na porovnání mezi měřeními charakteristik síla-deformace nebo
tuhosti oboustranně přilepených vzorků kotoučovitého tvaru a výpočty MKP provedenými jako funkce
Poissonova poměru za stejných okrajových podmínek. Volba mezi měřicí metodou s jedním nebo se
dvěma vzorky závisí na tom, zda se má stanovit jen Poissonův poměr, nebo také Youngův modul.
Uvedené materiály se někdy uvažují jako nestlačitelné a někdy mají nelineární vlastnosti, zvláště při
velkých statických deformacích. Pro řešení takovýchto problémů je k dispozici mnoho komerčních
programů. Tato část normy ISO 18437 se těchto případů netýká; zde se uvažují jen malé deformace
vyskytující se u typických vibračních problémů, a proto jsou přiměřené a vhodnější programy
s lineární MKP.
Pro účely této části normy ISO 18437 a v rámci ISO/TC 108 se výraz dynamické mechanické vlastnosti
vztahuje na stanovení základních elastických vlastností, například komplexního Youngova modulu
a Poissonova poměru, jako funkce teploty a frekvence.
Tato část ISO 18437 je použitelná pro tlumicí materiály užívané v izolátorech vibrací ke zmenšení:
a. přenosu vibrací slyšitelných frekvencí na konstrukci, která například vyzařuje zvuk přenášený tekutinou
(vzduchem, konstrukcí nebo jinak);
b. přenosu nízkofrekvenčních vibrací, které mohou například působit na lidi nebo způsobit poškození konstrukcí
nebo zařízení, jsou-li vibrace příliš silné.

Údaje získané pomocí měřicích metod popsaných v této části ISO 18437 a dalších metod, podrobně
uvedených v ISO 18437-2 až ISO 18437-4, lze používat:
●
●
●
●
●
●

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

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

