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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací státních normalizačních organizací
(členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každá členská
organizace, zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupena
v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala
pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

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

Mezinárodní norma ISO 2953 byla připravena technickou komisí ISO/TC 108, Mechanické vibrace a
rázy, subkomisí SC1, Vyvažování, včetně vyvažovacích strojů.

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 2953:1985). Obsahuje revidovaná a podrobnější
doporučení pro zkoušky pracovní schopnosti vyvažovacích strojů, včetně převislého provedení rotorů
a letmých zkušebních rovin. Nahrazuje předcházející vydání tohoto dokumentu.

Příloha A je nedílnou částí této mezinárodní normy. Přílohy B až F jsou pouze pro informaci.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma udává požadavky pro hodnocení provedení a vlastností strojů pro vyvažování
rotujících součástí. Zdůrazňuje důležitost způsobu, kterým výrobci specifikují vlastnosti vyvažovacích
strojů a také uvádí kritéria a zkoušky pro hodnocení vyvažovacích strojů. Metodika navrhovaná v 4.1 a
4.2 usnadní uživateli porovnání produktů různých výrobců. Návod, jakým způsobem by měli uživatelé
definovat své požadavky, je uveden v příloze B.

Jsou uvedeny podrobnosti o zkušebních rotorech, zkušebních hmotách a o provozních zkouškách,



které je třeba použít k dosažení předepsané úrovně indikace nevyváženosti. Zkoušky jiných vlastností
a pracovních parametrů stroje nejsou do této mezinárodní normy zahrnuty.

V příloze E jsou popsány doporučené modifikace zkušebních rotorů provedených podle staré normy
ISO.

Tato mezinárodní norma nespecifikuje vyvažovací kriteria; jsou specifikována v ISO 1940-1.

Tato mezinárodní norma platí pro vyvažovací stroje nesoucí a roztáčející vyvažované části, které jsou
tuhé při vyvažovacích otáčkách a indikující velikosti a úhlové polohy potřebných korekcí
nevyváženosti v jedné nebo více rovinách. Norma se týká jak strojů, které měří účinky nevyváženosti v
měkkých ložiskových podporách, tak strojů s měřením v tuhých ložiskových podporách.

Pro takové vyvažovací stroje jsou technické požadavky uvedeny, avšak speciální vlastnosti, jako jsou
ty, které souvisí s automatickou korekcí, uvedeny nejsou.

-- Vynechaný text --


