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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 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 mezinárodní 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 zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.



ISO 14839-3 vypracovala technická komise ISO/TC 108 Vibrace a rázy, subkomise SC 2 Měření
a hodnocení vibrací a rázů, které působí na stroje, vozidla a konstrukce.

ISO 14839 sestává z následujících částí se souhrnným názvem Vibrace – Vibrace točivých strojů
vybavených aktivními magnetickými ložisky:

Část 1: Slovník●

Část 2: Hodnocení vibrací●

Část 3: Hodnocení hranice stability●

Část 4: Technické pokyny●

Úvod

Zatímco pasivní ložiska, např. kuličková ložiska nebo kluzná ložiska s olejovým filmem, jsou
v podstatě stabilními systémy, jsou magnetická ložiska přirozeně nestabilní v důsledku záporné
tuhosti od statických magnetických sil. Z toho důvodu je požadována zpětnovazební regulace pro
zajištění kladné tuhosti a kladného tlumení tak, aby aktivní magnetické ložisko (AML) pracovalo ve
stabilní rovnováze pro udržení rotoru ve vystředěné poloze. Pro vytvoření fungujícího AML systému je
nutná kombinace elektromagnetů a zpětnovazebního regulačního systému.

Navíc k ISO 14839-2, o hodnocení vibrací rotorů se systémy AML, je pro bezpečnou a spolehlivou práci
rotoru se systémem AML také nutné hodnocení stability a její hranice. Toto hodnocení je
specifikováno v této části ISO 14839, jejíž cíle jsou následující:

poskytnout informaci o hranici stability pro vzájemné porozumění mezi prodávajícími a uživateli, strojnímia.
a elektrotechnickými inženýry a techniky atd.;
poskytnout metodu pro hodnocení hranice stability, která může být užitečná pro zjednodušení smluvníchb.
vztahů, uvádění do provozu a údržbu;
napomáhat průmyslu ve vytváření shody názorů na požadavky stability systému jako návodu pro návrhc.
a provozování rotorů vybavených AML.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14839 stanovuje požadavky na stabilitu točivých strojů vybavených aktivními
magnetickými ložisky (AML). Určuje speciální ukazatel pro hodnocení hranice stability a stanovuje
postup měření tohoto ukazatele.

Je použitelná pro průmyslové točivé stroje se jmenovitým výkonem větším než 15 kW a její platnost
není omezena jejich rozměry nebo provozními jmenovitými otáčkami. Zahrnuje jak tuhé, tak pružné
rotory s AML. Nevztahuje se na malé rotory, jako turbomolekulární čerpadla, vřetena apod.

Tato část ISO 14839 se týká stability systému měřené během běžného ustáleného provozu na
zkušebně nebo na místě.

Hodnocení na zkušebně je bezpodmínečný požadavek pro expedici zařízení, zatímco provedení
hodnocení na místě závisí na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a provozovatelem.

Tato část ISO 14839 se nevztahuje na rezonanční vibrace, které se objevují při průchodu kritickými
otáčkami. Směrnice pro rezonanční vibrace při kritických otáčkách je stanovena v ISO 10814.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


