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První vydání 
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ICS 17.160; 29.160.40

 

Deskriptory: vibration, rotating machines, generating sets, gas engines, turbines, shafts (rotating),
tests, vibration tests

 



Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na přípravě mezinárodních norem pracují technické komise ISO. Každý člen, který
se zajímá o předmět, pro který byla založena technická komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Mezinárodní vládní i nevládní organizace se ve spolupráci s ISO také na práci podílejí. ISO
úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC ve všech záležitostech týkajících se
normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se v rozesílají členům k hlasování.
Schvalují se v souladu se směrnicí ISO vyžadující souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7919-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 108 Vibrace a rázy
subkomisí SC 2 Měření a hodnocení vibrací a rázů strojů, vozidel a konstrukcí.

 

ISO 7919 se všeobecným názvem Vibrace strojů s nevratným pohybem - Měření na rotujících hřídelích
a kritéria hodnocení sestává z následujících částí:

 

- Část 1: Všeobecné směrnice

 

- Část 2: Velké parní turbogenerátory na pozemních základech

 

- Část 3: Průmyslová soustrojí

 

- Část 4: Plynové turbiny

 

- Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích

 

Příloha A je integrální součástí této části normy ISO 7919.

 

Úvod



 

Tato část ISO 7919 se zabývá zvláštními vlastnostmi vyžadovanými pro měření příčných vibrací
hřídelů spojené soustavy rotorů plynových turbin. Jsou uvedena kritéria hodnocení založená na
dřívějších zkušenostech, která mohou být použita jako směrnice pro hodnocení podmínek vibrací
takových strojů.

 

Všeobecný popis zásad, které se obecně vztahují na měření a hodnocení vibrací hřídelů strojů s
nevratným pohybem je uveden v ISO 7919-1.

 

1 Předmět normy

 

Tato část normy ISO 7919 stanovuje všeobecné směrnice pro použití kritérií hodnocení vibrací hřídelů
za normálních provozních podmínek, které jsou měřeny na ložiskách soustrojí plynových turbin nebo v
jejich blízkosti. Tyto směrnice jsou vyjádřeny jako ustálené hodnoty provozních vibrací nebo jako
jakékoliv změny velikosti těchto ustálených hodnot. Uvedené číselné hodnoty nemají být obecně
používány jako jediný podklad pro hodnocení vibrací, protože vibrační poměry stroje jsou posuzovány
jak podle vibrací hřídele, tak podle vibrací připojené konstrukce (viz úvod k ISO 7919-1).

 

Tato část ISO 7919 platí pro plynové turbiny (včetně turbin s převodovkami) s kluznými ložisky,
výkonem větším než 3 MW a s otáčkami hřídele od 3 000 1/min do 30 000 1/min. Nevztahuje se na
odvozené

Strana 4

letecké motory, jelikož se zásadně liší od průmyslových soustrojí plynových turbin jak pokud se týče
typu ložisek (valívá ložiska), tak pokud se týče tuhosti a poměrů hmotnosti rotoru a nosné konstrukce.
V závislosti na konstrukci a způsobu provozu, existují tři základní skupiny plynových turbinových
soustrojí:

 

- soustrojí plynových turbin o jednom hřídeli a s konstantními otáčkami;

 

- soustrojí plynových turbin o jednom hřídeli a s proměnnými otáčkami;

 

- soustrojí plynových turbin v dvouhřídelovém uspořádání s rozdělenou turbinou na generační část a
výkonovou část.



 

Poznámka 1 Zpočátku budou tyto tři skupiny posuzovány stejně. Je však možné, že v ojedinělých případech budou
posuzovány rozdílně.

 


