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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 nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu,
subkomise SC 2 Měření a hodnocení vibrací a rázů působících na stroje, vozidla a konstrukce.
Toto první vydání ISO 20816-4 zrušuje a nahrazuje ISO 7919-4:2009 a ISO 10816-4:2009, které byly
technicky revidovány. Zahrnuje také změny ISO 7919-4/Amd.1:2017 a ISO 10816-4/Amd.1:2017.
Hlavní změnou je to, že rozsah byl zmenšen tak, že jsou vyloučeny velké plynové turbíny o výkonu
větším
než 40 MW na kluzných ložiskách a jmenovitými otáčkami 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min
nebo 3 600 r/min. Takové plynové turbíny jsou nyní pokryty ISO 20816-2.
Seznam všech částí souboru ISO 20816 lze najít na webové stránce ISO.

Úvod
Dokumenty souboru ISO 20816 byly a jsou vyvíjeny tak, aby kombinovaly a nahradily soubory
ISO 7919 a ISO 10816.
ISO 20816-1 je základní částí souboru ISO 20816, která poskytuje obecné požadavky na hodnocení
vibrací různých typů strojů, když jsou měření vibrací provedena na nerotujících a rotujících částech.
ISO 20816-2 se zabývá měřením a hodnocením vibrací velkých plynových turbín s určitými otáčkami.
Tento dokument poskytuje specifická ustanovení pro hodnocení vibrací ložiskových skříní nebo
stojanů a rotujících hřídelů těch plynových turbín, které nejsou pokryty ISO 20816-2. Měření na
těchto místech charakterizují dostatečně dobře stav vibrací. Jsou uvedena kritéria hodnocení,
založená na předchozích zkušenostech. Tato kritéria mohou být použita pro hodnocení vibračního
stavu takových strojů. V těch případech, kdy je velký poměr mezi hmotností ložiskových podpor
a rotoru, mohou být vhodnější nižší hodnoty vibrací ložiskových skříní nebo stojanů.
Pro hodnocení vibrací strojů pracujících za ustálených podmínek jsou stanovena dvě kritéria. Jedno
kritérium posuzuje velikost pozorovaných vibrací; druhé kritérium slouží k posouzení změn velikosti
vibrací. Navíc jsou stanovena odlišná kritéria pro přechodové provozní podmínky.
Postupy hodnocení, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, jsou založeny na širokopásmových
měřeních. Avšak v důsledku pokroku technologie se stále více rozšiřují úzkopásmová měření nebo
spektrální analýza, zejména pro účely hodnocení vibrací, monitorování stavu a pro diagnostiku.
Specifikace kritérií pro taková měření je mimo rozsah tohoto dokumentu. Podrobněji jsou poskytnuta
v odpovídajících částech ISO 13373, které stanovují opatření pro monitorování vibračního stavu
strojů.

1 Předmět normy
Tento dokument platí pro plynové turbíny na pozemních základech, které jsou na kluzných ložiskách
a mají výkon větší než 3 MW, a pracují při zatížení s otáčkami mezi 3 000 r/min a 30 000 r/min.
V některých případech (viz níže seznam vyloučených případů) dokument zahrnuje další rotační
stroje, které jsou připojeny buď přímo, nebo přes převodovku. Kritéria hodnocení poskytnutá v tomto
dokumentu jsou platná pro vibrace hlavního vstupního a výstupního ložiska převodovek, ale nejsou
platná pro vibrace vnitřních ložisek převodovek, ani pro hodnocení stavu převodů. Speciální metody
potřebné pro hodnocení stavu převodů jsou mimo rozsah tohoto dokumentu.
Tento dokument není platný pro:
i)

plynové turbíny o výkonu větším než 40 MW a se jmenovitými otáčkami 1 500 r/min,
1 800 r/min, 3 000 r/min nebo 3 600 r/min (viz ISO 20816-2);

ii) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými
vlastnostmi, které jsou podobné vlastnostem těchto odvozenin);
POZNÁMKA ISO 3977-3 definuje letecké odvozeniny jako generátory plynů leteckých proudových
motorů upravené pro pohon mechanického, elektrického nebo námořního pohonného zařízení.
Existují velké rozdíly mezi plynovými turbínami pro těžký provoz a plynovými turbínami
odvozenými z leteckých motorů, například v pružnosti skříně, konstrukci ložisek, poměru
hmotnosti rotoru a statoru a v nosné konstrukci. Proto pro tyto dva typy turbín platí odlišná
kritéria.
iii) plynové turbíny o výkonu menším než nebo rovným 3 MW (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3);
iv) turbínou poháněné generátory (viz ISO 20816-2, ISO 7919-3 a ISO 10816-3);
v) turbínou poháněná čerpadla (viz ISO 10816-7);
vi) turbínou poháněné rotační kompresory (viz ISO 7919-3 a ISO 10816-3);
vii) hodnocení vibrací převodovek (viz tato kapitola), ale nevylučuje se monitorování vibrací
převodovek;
viii) hodnocení vibrací od spalování, ale nevylučuje to monitorování vibrací od spalování;
ix) vibrace valivých ložisek.
Tento dokument stanovuje podmínky pro hodnocení mohutnosti následujících širokopásmových
vibrací in situ:
a) vibrací konstrukcí u všech skříní hlavních ložisek nebo stojanů, měřených radiálně (tj. příčně)
k ose hřídele;
b) vibrací konstrukcí na skříních axiálních ložisek, měřených v axiálním směru;
c) vibrací rotujících hřídelů v radiálním (tj. příčném) směru vůči ose hřídele, měřených v nebo
blízko hlavních ložisek.
Tato ustanovení jsou pro:

–

vibrace za běžných ustálených provozních podmínek;

–

vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu
nebo doběhu, počátečního zatěžování a změn zatížení;

–

změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

