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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 Mezi-
národní 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) viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 108 Mechanické vibrace, rázy
a monitorování stavu, subkomisí SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů.

Seznam všech částí řady ISO 14830 lze nalézt na webových stránkách ISO.

Jakékoliv podněty nebo dotazy k tomuto dokumentu je třeba předkládat národnímu normalizačnímu
orgánu uživatele. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org/members.html.

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


Úvod
Tribologie a monitorování založené na mazivech je rozsáhlým oborem sestávajícím z činností při
monitorování, vydávání protokolů a reagováním na informace, získané při analýze mazacích olejů,
hydraulických kapalin a plastických maziv. Pro popis této praxe se obvykle používají termíny
„analýza olejů“, „maziva“ a „částice opotřebení“. Protože to rovněž zahrnuje analýzu použitých
hydraulických kapalin a plastických maziv, celá tato praxe se v tomto dokumentu označuje genericky
jako „analýza maziv“.

Maziva jsou použita v širokém rozmezí typů strojů, včetně stacionárních průmyslových zařízení
a mobilních zařízení použitých v dopravě, stavebnictví a důlním průmyslu. Příklady typů strojů zahrnují
převodovky, čerpadla, hydraulické systémy, turbíny, kompresory, motory a transmise. V praxi lze
analyzovat a vydávat protokoly o mnoha typech různých stavů maziv a částic opotřebení, včetně:

a)   kvality a stavu nově dodaných olejů;

b)   stavu maziv v průběhu skladování a při vydávání;

c)   vlastností provozních maziv, které jsou zhoršené, narušené nebo nevyhovující;

d)   znečištění maziva;

e)   složení a fyzikálních charakteristik částic opotřebení;

f)    základních příčin abnormálních poruch nebo podmínek namáhání.

Metody sběru a analýzy vlastností a stavu kapalin jsou velmi různé a vyvíjejí se podle toho, pro který
z výše uvedených stavů bude vydáván protokol. Často jsou pro analýzu vzorků maziv použity
přístroje a postupy v laboratoři. Podobné přístroje mohou být použity v provozu nebo u zařízení.
V některých případech mohou být přístroje nebo snímače určené pro specifický stroj a kapalinu
použity v reálném čase, včetně provozní analýzy částic.

Tento dokument pro monitorování stavu maziv, což se také nazývá tribodiagnostika, představuje
nepostradatelnou část managementu aktiv, a jako takový bude představovat jeden ze základních
dokumentů programu znalostí při monitorování stavu, požadovaný při aplikaci ISO 55000, ISO 55001
a ISO 55002 (mezinárodní normy pro mana-
gement aktiv) u strojů, což ustavuje požadavky systému managementu na monitorování výkonnosti.

Použití maziv a částic z opotřebení pro monitorování stavu a diagnostiku závad u strojů je klíčovou
činností v programech prediktivní údržby ve většině průmyslových odvětví. V některých případech
mohou být přístroje nebo snímače určené pro specifický stroj a typy kapaliny použity v reálném čase,
včetně provozní analýzy částic. Další neintruzivní technologie, včetně termografie, analýzy vibrací,
akustické emise a analýzy napájecího proudu motoru se používají jako doplňkové nástroje pro analýzu
stavu. Ti ve výrobním průmyslu, kteří svědomitě a důsledně aplikovali tyto metody, mají zkušenost, že
návratnost investice výrazně překročila jejich očekávání. Avšak účinnost těchto programů závisí na
schopnostech pracovníků provádějících měření a analýzu dat.

Tento dokument obsahuje obecné požadavky a pokyny pro aktivity vztahující se k monitorování fyzikálních
a chemických vlastností maziv, znečištění maziv a k částicím z opotřebení rozptýleným v mazivech.
Cílem monitorování je ohodnotit tribologický stav a stav povrchů strojního systému a také stav
samotného maziva, pro poskytnutí informace o provozním stavu stroje pro ochranu a pro prediktivní
údržbu.



Přesnost a opakovatelnost výsledků analýzy maziv závisí jak na technikách sběru vzorků, tak na
způsobilosti analytika. Požadavky na způsobilost v obou oblastech jsou podrobně uvedeny v ISO
18436-4 a ISO 18436-5.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky a pokyny pro analýzu mazacích olejů, hydraulických kapalin,
syntetických kapalin a plastických maziv.

Zkoušky elektrických izolačních olejů a olejů pro přenos tepla jsou mimo rozsah tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


