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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.

Mezinárodní normu ISO 18436-1 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace, rázy
a monitorování stavu, subkomise SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojů.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 18436-1:2004), které bylo technicky
revidováno. Zahrnuje rovněž opravu ISO 18436-1:2004/Cor. 1:2006.

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●

Tato korigovaná verze ISO 18436-1:2012 obsahuje revidovaný text 7.2.

Úvod

Monitorování stavu a diagnostika strojů jsou integrální součástí efektivního programu údržby.
Nedestruktivní metody použité v oblastech monitorování stavu a diagnóze závad zahrnují vibrace,
infračervenou termografii, analýzu olejů a částic z opotřebení, akustickou a ultrazvukovou emisi
a analýzu elektrických spekter. V mnoha případech tyto metody působí jako doplňkové nástroje pro
analýzu stavu. Zkušenosti a zručnost pracovníků, provádějících měření a analýzu dat, jsou rozhodující
pro efektivní aplikaci těchto metod.

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na pracovníky a organizace působící v systémech
posuzování v metodách neintruzivního monitorování stavu strojů a diagnostiky, které využívají
technologické části ISO 18436. Obecné požadavky na pracovníky posuzujícího orgánu jsou obsaženy
v této části ISO 18436. Specifické požadavky na posouzení pracovníka provádějícího monitorování
stavu a diagnostiku jsou obsaženy v ISO 18436-2 a v ISO 18436-4 až ISO 18436-9.

V souladu s ISO/IEC 17000 může být posuzujícím orgánem (pracovník nebo organizace) organizace
první strany v posuzování shody, která vydává prohlášení o shodě, druhá strana vydávající potvrzení
o shodě, nebo to může být certifikační orgán třetí strany v souladu s ISO/IEC 17024, který vydává



certifikáty o shodě. Tato část ISO 18436 stanovuje obecná ustanovení pro certifikační orgány; avšak
tam, kde je to použitelné, mají platit pro první a druhé strany.

1 Předmět normy

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na pracovníky a organizace („posuzující orgán“) působící
v systémech posuzování shody pro pracovníka, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje
závady strojů a doporučuje nápravnou činnost. Jsou stanoveny postupy pro posuzování shody
pracovníků v oblastech monitorování stavu a diagnostice.

POZNÁMKA Tyto požadavky jsou navíc k požadavkům v ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17024 a ISO/IEC
17050-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


