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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 je 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.
Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.
Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
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.
ISO 18436-5 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy a monitorování stavu, subkomise
SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojů.
ISO 18436 sestává z následujících částí se společným názvem Monitorování stavu a diagnostika
strojů – Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků:
●
●
●
●
●
●

Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování
Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací
Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku
Část 4: Provozní analýza maziv
Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva
Část 6: Akustická emise

●

Část 7: Termografie

Následující část je připravována:
●

Část 8: Ultrazvuk

Následující část je plánována:
●

Část 9: Specialisté pro monitorování stavu

Úvod
Použití analýzy maziv pro monitorování stavu a diagnostiku závad strojů je klíčovou činností
v programech prediktivní údržby ve většině průmyslových odvětví. Jiné nedestruktivní metody včetně
termografie, analýzy vibrací, akustické emise a analýzy motorového proudu se používají jako
doplňující 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.
Byl sestaven program výcviku a hodnocení způsobilosti pracovníků, jejichž povinnosti vyžadují
odpovídající teoretické a praktické znalosti monitorování a diagnostiky strojů, který je spravován
posuzujícím orgánem.
Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na pracovníky v technologiích monitorování a diagnostiky
strojů, souvisejících s laboratorní analýzou maziv pro monitorování stavu strojů, vůči kterým mají být
kvalifikováni, a metody posuzování těchto pracovníků.
1 Předmět normy
Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí
monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím laboratorní analýzy maziv.
Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti
osobám pro provádění laboratorní analýzy maziv při monitorování stavu strojů. Je možné, že tento
postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích.
Tato část ISO 18436 pokrývá klasifikační program sestávající ze tří kategorií, který je založen na
technických oblastech, jež jsou zde vymezeny.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

