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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 8041-1:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy
a monitorování stavu ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 231 Vibrace a rázy, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2017 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8041:2005.

V souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou národní normalizační orgány následujících zemí
povinny zavést tuto evropskou normu: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie,
České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 8041-1:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 8041-1:2017 bez jakýchkoliv modifikací.



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 Mezinárodní 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.

Tento dokument vypracovala ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu, subkomise SC 3 Použití
a kalibrace přístrojů pro měření vibrací a rázů.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje ISO 8041:2005, které bylo technicky revidováno. Zahrnuje
také technickou opravu ISO 8041:2005/Cor. 1:2007. Byly provedeny tyto hlavní změny:

–    doplnění úvodu, ve kterém jsou vysvětleny důvody této revize;

–    doplnění validační zkoušky měřicích sestav vibrometru;

–    revize a zjednodušení zkoušek při periodickém ověření;

–    doplnění přílohy I, která uvádí příklady s odhady nejistoty měření přístroje;

–    opravy chyb v rovnicích, číselných údajích a na obrázcích.

Seznam všech částí souboru ISO 8041 lze nalézt na webových stránkách ISO.

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


Úvod
Až do roku 2005, kdy bylo publikováno předchozí vydání tohoto dokumentu, byly přístroje pro
měření vibrací působících na člověka (vibrometry) obvykle tvořeny jednotkou na zpracování signálu
a odpojitelným snímačem vibrací. V souladu s nedávným rozvojem techniky je však možné části
kroků zpracování signálu integrovat do jednotky snímače, takže signál vystupující z čidla snímače
a vstupující do jednotky na úpravu signálu již není nadále dostupný. Tyto jednotky snímače zahrnují
například snímače typu IEPE a MEMS.

U některých zkušebních postupů stanovených v tomto dokumentu se však předpokládá, že je tento
bod v signálové dráze dostupný (elektrický vstup). Poněvadž však takový vstup není povinný, mohou
být tyto zkoušky provedeny jen na vibrometru, který má elektrický vstup, nebo po některých
technických úpravách na přístroji např. interní přístup do signálových cest. Případně mohou být tyto
zkoušky prováděny jen mechanicky, což v určitých případech vyžaduje úpravy některých zkušebních
postupů. Takové úpravy zkušebních postupů jsou však mimo rámec současného předmětu tohoto
dokumentu.

Některé ze zkušebních postupů stanovených v tomto dokumentu je možné provádět jen tehdy, když
je dostupný elektrický vstup, viz například 5.13. Poněvadž takový vstup však není povinný, mohou
být tyto zkoušky provedeny jen na vibrometru, který má elektrický vstup, nebo po některých
technických úpravách na přístroji např. interní přístup do signálových cest.

Zkouška při periodickém ověřování stanovená v tomto dokumentu je nyní snáze proveditelná a jejím
předmětem je identifikování přístroje, který je pro zamýšlené aplikace náležitě kalibrovaný, a je
k tomuto účelu vhodná s ohledem na přiměřené náklady kalibrační laboratoře a cenově dostupná pro
konečného uživatele. Proto je zkouška při periodickém ověření značně omezená ve svém rozsahu
v porovnání s úplnou typovou zkouškou nebo validací a omezuje se jen na zkoušky nejdůležitějších
charakteristik vibrometru.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje provozní technické požadavky a tolerance pro přístroje konstruované
k měření hodnot vibrací pro účely posouzení vibrací působících na člověka. Obsahuje požadavky
na typovou zkoušku nebo validaci, periodické ověření, kontroly in situ a specifikace vibračních
kalibrátorů pro kontroly in situ.

Vibrometry specifikované v tomto dokumentu mohou být jednotlivé přístroje, kombinace přístrojů
nebo systémy pro sběr a analýzu dat na bázi počítače.

Přístroje pro měření vibrací specifikované v tomto dokumentu jsou určeny k měření vibrací v jedné
nebo ve více takových aplikacích, jako jsou:

–    vibrace přenášené na ruce (viz ISO 5349-1);

–    celkové vibrace (viz ISO 2631-1, ISO 2631-2, ISO 2631-4);

–    nízkofrekvenční celkové vibrace v rozsahu frekvencí od 0,1 Hz do 0,5 Hz (viz ISO 2631-1).

Vibrometry mohou být navrženy k měření v souladu s jedním nebo více frekvenčními váženími
stanovenými v rozsahu každé z těchto aplikací.

V tomto dokumentu jsou stanoveny tři úrovně provozního zkoušení:

a)   typová zkouška nebo validace:

1)   typová zkouška, tj. úplná zkouška přístroje podle specifikací stanovených v tomto
dokumentu;

2)   validace měřicích sestav vibrometru tj. omezený soubor zkoušek jednotlivého systému pro
měření vibrací vzhledem k příslušným specifikacím stanoveným v tomto dokumentu;

b)   periodické ověření, tj. soubor zkoušek středního rozsahu navržených k zajištění toho, aby přístroj
pracoval v rozsahu požadovaných provozních specifikací;

c)   kontroly in situ, tj. minimální úroveň zkoušení potřebná k prokázání přijatelné funkčnosti
přístroje v rozsahu požadovaných provozních specifikací.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


