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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují 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.

Mezinárodní normy se zpracovávají podle pravidel uvedených ve směrnicích ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Pozornost je nutno zaměřit na možnost, že některé články této mezinárodní normy mohou být
předmětem patentových práv. ISO přitom nezodpovídá za zjiš»ování kterýchkoli nebo veškerých
takových patentových práv.



Mezinárodní norma ISO 3069 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 115 Čerpadla, subkomisí SC
1 Rozměry a technické specifikace čerpadel.

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 3069:1974), které bylo technicky
zrevidováno na základě uplatnění rozšířeného rozsahu a zahrnutí alternativních těsnicích prostorů pro
provozy s velkým zatížením. Dříve zavedené rozměry těsnicích prostorů nebyly měněny, počet
použitelných velikostí se však zvýšil. Pro splnění narůstajících požadavků na kazetové mechanické
ucpávky byla zahrnuta informativní příloha, která má přispět k racionalizaci rozměrů těsnicích
prostorů u této skupiny výrobků. Rozměrové požadavky se vztahují na ucpávkové komory s válcovými
vnitřními plochami, třebaže v případě potřeby je uveden odkaz i na ekvivalentní kuželové provedení
jejich vnitřních ploch.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.
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1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanoví rozměry těsnicích prostorů pro odlehčené mechanické ucpávky,
neodlehčené mechanické ucpávky vyhovující neosazeným hřídelům a pro stlačované ucpávky, určené
k použití u horizontálních odstředivých čerpadel s axiálním vstupem včetně čerpadel odpovídajících
ISO 2858. Třebaže je vhodná pro všeobecné průmyslové použití a provozy s velkým zatížením, není
tato mezinárodní norma určena k použití pro provozy s řídkými kašemi a s vysokým obsahem
pevných/tuhých částic.

Tato mezinárodní norma nabízí následující dvě možnosti volby:

a)          rozsahu těsnicích prostorů vhodných pro stlačované ucpávky nebo mechanické ucpávky
pro všeobecné průmyslové použití s maximálním tlakem v ucpávkové komoře odpovídajícím
přetlaku 16 bar;

b)          rozsahu zvětšených těsnicích prostorů vhodných pro mechanické ucpávky, včetně
kazetových mechanických ucpávek, pro všeobecné průmyslové použití a provozy s velkým
zatížením do maximálního tlaku v ucpávkové komoře odpovídajícího přetlaku 40 bar.

-- Vynechaný text --


