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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 mezinárodní 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.
Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Mezinárodní normu ISO 13379-1 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy
a monitorování stavu, subkomise SC 5, Monitorování stavu a diagnostika strojů.
Toto první vydání ISO 13379-1 ruší a nahrazuje ISO 13379:2003, která byla technicky revidována.
ISO 13379 sestává z následujících částí se společným názvem Monitorování stavu a diagnostika
strojů – Interpretace dat a diagnostické metody:
●

Část 1: Obecné pokyny

Následující části jsou plánovány:
●
●

Část 2: Aplikace založené na datech
Část 3: Aplikace založené na znalostech

1 Předmět normy
Tato část ISO 13379 poskytuje pokyny pro interpretaci dat a diagnostiku strojů. Záměrem je:
●

●

●

umožnit uživatelům a výrobcům systémů pro monitorování a diagnostiku sdílet společné koncepty v oblasti
diagnostiky strojů;
umožnit uživatelům přípravu nezbytných technických charakteristik, které se budou používat pro pozdější
diagnózu stavu stroje;
poskytnout odpovídající přístup ke stanovení diagnózy závad strojů.

Protože to jsou obecné pokyny, není uveden seznam typů strojů, kterých se týká. Avšak soustrojí
pokrytá touto částí ISO 13379 obvykle zahrnují průmyslové stroje, jako jsou turbíny, kompresory,
čerpadla, generátory, elektromotory, dmychadla, převodovky a ventilátory.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

