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1 Všeobecné požadavky
Úvodní ustanovení
Tento standard byl vypracován jako závazný pro všechny útvary společnosti
Mondi a.s. i všechny dodavatelské firmy, které provádějí montážní a optická měření.
Standardem se řídí každý, kdo se podílí na pracích při osazování nových strojních
celků a jejích částí, při ustavování rotačních soustrojí nebo provádí opravy a montáž
stávajících strojů a soustrojí pro Mondi Štětí a.s. Předepisuje základní tolerance
pro montáž celého papírenského stroje. Jeho základním úkolem je zabezpečit přesnou
přípravu základových kolejnic, předepisuje tolerance uložení válců v jednotlivých
sekcích stroje, nátoku, sítové části a tolerance při ustavování rotačních soustrojí.

Bezpečnostní opatření
Bezpečnost práce je u společnosti Mondi na prvním místě. Při provádění
jakýchkoliv prací je nutné mít platné interní bezpečnostní školení společnosti Mondi.
Před vlastní činností je nutné odstavení soustrojí a elektrické zajištění pohonu –
zajištění soustrojí dle systému LOTO.
Zajištění elektrické energie musí být zaznamenáno
bez kterého není možné práci zahájit. Při práci je nezbytné
pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky,
osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a
a nevyřazovat z provozu.

v povolení k práci,
dodržovat stanovené
dopravní prostředky,
svévolně je neměnit
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2 Základní pojmy
Optická měření – Veškerá měření pomocí optických geodetických přístrojů, pomocí
laserových přístrojů apod.
Montážní měření – Měření týkající se rekonstrukce, nebo stavby nového stroje.
Měření polohy – Měření ve vodorovné rovině. Nejčastěji se rozumí odchylky
rovnoběžnosti válců, tzn. odchylky kolmosti od podélné osy stroje.
Měření výšky – Měření ve směru svislém (směr tíže). Stanoví se odchylky válců
od vodorovné roviny.
Podélná osa stroje – Přímka vedená kolmo na jednotlivé osy válců, vedoucí středem
stroje.
Pomocná optická osa stroje – Jedná se o rovnoběžně odsazenou podélnou osu
stroje.
Osa válce – Přímka procházející středem válce a je kolmá na osu stroje.
Relativní poloha – Poloha bodů, jež jsou jen dočasně stabilizované a signalizované –
poloha se mění.
Absolutní poloha – Poloha bodů je pevná. Body jsou trvale stabilizované.
Relativní výška – Svislá vzdálenost mezi dvěma hladinovými plochami, rozdíl výšek
dvou bodů.
Absolutní výška – Svislá vzdálenost od nulového výškového horizontu. Výška podle
výkresové dokumentace od nulového bodu.
Střed rotace – Všechny hřídele se otáčejí okolo osy, která se nazývá střed rotace – je
tvořen přímkou.
Souosost – Dva hřídele nazýváme souosými, pokud středy rotace obou hřídelů tvoří
jednu přímku.
Nesouosost – Hřídele jsou neustavené (nesouosé), když jejich středy rotace nejsou
během provozu stroje souosé. Vlivem nesouosostí dochází ke zvýšeným vibracím
soustrojí, přetížení ložisek a mechanických ucpávek a snížení životnosti celého
soustrojí.
Měkká patka – Stav, kdy stroj stojí pouze na třech patkách. V důsledku toho stojí stroj
na svých základech nestabilně. Polohu patky je třeba před vyrovnáváním do osy
upravit.

Strana 4

Vydání: 01

Platnost od: dnem schválení

datum tisku: 15.3.2017

Mondi Štětí, a.s.

ST 16.0.3

Strana: 5/21

Úhlová nesouosost – Definujeme ji jako vzájemný sklon dvou os rotací hřídelů.

Paralelní nesouosost – Je stav, kdy jsou osy hřídelů rovnoběžné, ale vůči sobě
posunuté.

Ustavené soustrojí – Stav, kdy osy částí stroje jsou buď shodné, rovnoběžné
kolmé podle stanovených požadavků.

nebo

Základ – Tuhý betonový vyztužený základ.
Stacionární stroj – Při ustavování je jeho poloha neměnná – hnaný stroj (čerpadlo,
cylindr apod.).
Pohyblivý stroj – Při ustavování se chyba souososti vyjadřuje definováním polohy
pohyblivého stroje – hnací stroj (motor).
Spojka – Plní funkci přenosu krouticího momentu.
Kardan – Křížová kloubová spojka umožňující přenos točivého momentu mezi dvěma
různoběžnými hřídeli.
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3 Podélná osa stroje
Pro každé měření prvků papírenského stroje musí být určena jeho osa. Podélná
osa stroje je přímka vedená kolmo na jednotlivé osy válců, vedoucí středem stroje.
Pro účely měření musí být stabilizovaná pomocná osa, která je rovnoběžná s osou
stroje a je odsazená. U každého stroje, kde je vytyčena jeho osa, musí být vyhotoven
protokol o ose.

Stabilizace a signalizace osy stroje
Pomocná osa stroje musí být trvale stabilizována na místě, které
nepředpokládá zničení bodu a zároveň zajišťuje jeho poziční stálost. Nejsou vhodné
dočasné objekty, místa s předpokládanou zástavbou nebo nestabilní objekty. Zároveň
jsou vhodná vyšší místa taková, aby byla co nejlepší viditelnost na body osy z různých
míst u stroje. Pomocná osa stroje musí být stabilizována minimálně 2 metry
od základových desek na SO.
Body pomocné osy se stabilizují značkami, které umožní zacílení a následnou
orientaci všem druhům optických geodetických přístrojů. Vhodné jsou odrazné štítky
se středovou značkou a pevné destičky se stupnicí (příklad viz obr. 1). Osa stroje
může být určena také čepy pro odrazné hranoly, nebo pomocným bodovým polem,
nesmí ovšem chybět stabilizace osy pevnými značkami – viz výše. Je-li osa
stabilizovaná i jiným způsobem, musí být tato skutečnost spolu s definováním osy
uvedena v protokolu o ose.
Obr. 1 Příklad stabilizace pomocné osy stroje
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Protokol o ose
Před jakýmkoliv měřením prvků papírenského stroje musí být jasně stanovena
jeho osa. O této ose musí být veden protokol o ose, obsahující informace, kterými
je jednoznačně definována:
 Označení stroje, datum stabilizace os, údaje o zhotoviteli, měřické vybavení
a přesnost použitých přístrojů.
 Výchozí hodnoty a místa pro určení osy stroje – ke kterému místu je osa
vztažena.
 Způsob stabilizace pomocné osy a její fotodokumentace.
 Délka stabilizované pomocné osy, vzdálenost od podélné osy stroje, orientace
os a počátek souřadného systému.
 Rozměrové vztahy mezi podélnou osou stroje, pomocnými osami na SO, SP,
popřípadě v suterénu stroje.
 Pokud jsou prováděna i výšková měření, údaje o stabilizaci výškových bodů,
referenční bod pro měření výšek, fotodokumentace.
Vzorový protokol o ose je přílohou č. 2 tohoto standardu.
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3 Měřické přístroje a pomůcky
Pro všechny montážní a optická měření smí být použity jen řádně kalibrované
měřické pomůcky. O každém měřidle, ať už jde o mechanické, optické nebo laserové,
musí být k doložení příslušný kalibrační protokol.
Pro každé měření musí být také voleny vhodné měřické přístroje s dostatečnou
přesností pro daný druh prací. Pro různé druhy měření existují jiné doporučení
a normy, které jsou součástí tohoto standardu.

5 Výpis z norem a doporučení pro optická měření
Pro oblast optických měření nejsou k dispozici závazné normy na úrovni ISO.
Proto je nutné vycházet z podnikových norem výrobce.
Byly stanoveny doporučení vycházející ze zkušenosti. Tato doporučení určují
maximální přípustné tolerance při stavbě nebo rekonstrukci nového stroje nebo jeho
části. Obsahují údaje nezbytné pro stavbu, referenční místa pro měření a náležitosti,
které musí obsahovat protokol o prováděných pracích. V následujících kapitolách
budou vypsány tolerance a normy, které je nutné pro jednotlivá měření nezbytné
dodržovat.

Montáž základových desek a rámů stroje
Maximální přesnost při osazování základových desek stroje je velmi důležitá,
neboť jejich montáž je výchozí pro stavbu dalších částí stroje. Před vlastním osazením
základových desek musí být pečlivě vytyčena podélná osa stroje, určena jeho center
line a jednoznačně musí být dáno pevné místo, výchozí pro veškerá měření výšek.
Tyto vztahy jsou jednoznačně určeny v protokolu o ose a technik provádějící montážní
měření musí být s tímto protokolem seznámen.
Při osazování základových desek stroje musí být dodrženy maximální povolené
odchylky montáže jak polohově, tak výškově. Pro montáž základových desek byly
stanoveny doporučení vycházející z podnikových norem významných výrobců
papírenských strojů a ze zkušenosti. Pokud nejsou požadavky realizátora
rekonstrukce stroje jiné, řídí se přesnosti tímto standardem – viz níže.
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Odchylka od rovnoběžnosti – maximální polohová odchylka (max. dev.)
rovnoběžnosti základových desek strany obsluhy a pohonu je po celé délce
stroje ±1,0mm.
Obr. 2 Rovnoběžnost základových desek



Příčná polohová odchylka – odchylka od hrany základové desky v příčném
směru – odchylka hrany desky SO a SP je max. 0,3mm.
Obr. 3 Příčná polohová odchylka základových desek
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Výšková odchylka – max. odchylka horní hrany zákl. desek na obou stranách
stroje je 0,3mm.
Obr. 4 Výšková odchylka základových desek



Odchylka v naklonění desky – max. dovolená odchylka v naklonění desky
v příčném i podélném směru je 0,05mm/m.

Obr. 5 Odchylka v naklonění desky
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Ustavení nátoku látky a odvodňovacích prvků v sítové sekci
Maximální polohová odchylka v ustavení spodního rtu nátoku látky vůči ose
prsního válce je 0,3mm.
Obr. 6 Polohová odchylka v ustavení nátoku a prsního válce

Maximální odchylka mezi spodním rtem nátoku a nejvyšším bodem na površce
prsního válce je 0,3mm. Tato odchylka se měří minimálně na čtyřech místech podél
nátokového rtu.
Obr. 7 Výškové nastavení mezery nátokového rtu a prsního válce
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Ustaveny musí být odvodňovací prvky v sítové sekci. Površka prsního válce,
sacího (převáděcího) sítového válce a všech odvodňovacích prvků – keramické lišty,
registrační válce apod. musí být ustaveny do horizontální roviny na SO i SP.
Maximální odchylka v ustavení síta je 0,2mm.

Obr. 8 Výškové nastavení mezery nátokového rtu a prsního válce
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Montáž a ustavování válců a cylindrů v sušící sekci
V Tab. 1 je část doporučení fy Valmet (Ref. KMS 843 E, z 12. března 1997,
Papírenské stroje a sušicí celulózové stroje, měřicí místa a ustavení). Obdobná
tabulka existuje pro sítovou, lisovou sekci a pro navíječky.
Tab. 1 Tolerance polohy pro sušící sekci PS dle fy Valmet (1997)
Uzel – část stroje

Niveleta, kolmost /v mm/

Rámy stroje

 0,20

Lisové, sušící válce

 0,15

Vodící válce

 0,15

V materiálech fy Voith (Pokyny pro instalaci papírenských strojů, r. 2005) jsou
udány tolerance pro ustavení válců v sítové a lisové sekce 0,3mm pro válce šířky
menší než 7 m a 0,4mm pro válce širší. Pro válce v sušící sekci je to potom 0,4mm
resp. 0,5mm.
Návod fy Papcel (OD-KO-023 Ustavení papírenského stroje) udává odchylky
max.0,2mm u válců do 2 m šířky a 0,3mm u válců širších.
PMP Poland ve svých materiálech (PMP POLAND – norma pro montáž
strojního zařízení, r. 2001) uvádí povolené odchylky pro ustavování válců a sušících
cylindrů papírenského stroje 0,04 mm/1 m.

Pásma hodnocení, znaménková konvence
Tyto podnikové normy jsou závazné pro stavbu každého nového stroje a jsou
součástí montážní dokumentace. Pro prováděná měření rekonstrukce papírenského
stroje by dodržení výše uvedených podnikových norem znamenalo prakticky nové
ustavení celého stroje. Proto byly stanoveny doporučení, která by určila nejvíce
poškozená místa stroje, která je nutno ustavit jako první. Tato doporučení vychází
ze zkušenosti.

Strana 14

Vydání: 01

Platnost od: dnem schválení

datum tisku: 15.3.2017

Mondi Štětí, a.s.

ST 16.0.3

Strana: 15/21

Pásma hodnocení
Tab. 2 Upravené hodnoty tolerance polohových a výškových odchylek pro PS
Uzel – část stroje

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

PROVOZ

AKCEPTOVATELNÉ

STOP

HAVÁRIE

Sušící válce

± 0,5

± 1,0

Nad ± 1,0

Nad ± 5,0

Vodící válce

± 0,5

± 1,0

Nad ± 1,0

Nad ± 5,0

Regulační a napínací
válce

± 1,0

± 2,0

Nad ± 2,0

Nad ± 5,0

Lisové válce

± 0,3

± 0,5

Nad ± 1,0

Nad ± 1,5






Pásmo Provoz: Tyto válce ponechat ve stávajícím stavu
Pásmo Akceptovatelné: Jejich ustavení řešit jako následné.
Pásmo STOP: Tyto hodnoty nutně musí znamenat těžký provozní problém
a je nutno řešit okamžité ustavení.
Pásmo Havárie: Tyto hodnoty nutně musí znamenat těžký provozní problém
a je nutno řešit okamžitou opravu a ustavení. Hodnoty jsou zcela nepřípustné.

Znaménková konvence a interpretace výsledků
Pro vzájemnou komunikaci a určitou kompatibilitu výsledných hodnot
je nezbytné dodržovat stejnou interpretaci výsledků. Důležitá je znaménková
konvence a značení směru odchylky. Pro interpretaci výsledků se vždy používá vztah
strany obsluhy (dále jen SO) a strany pohonu (SP). V tabulce 3 je jasně určena
znaménková konvence při ustavování válců papírenského stroje.
Tab. 3 Znaménková konvence a konfigurace válců
dX=SP-SO

Poloha

dX < 0

SO je umístěna proti SP VLEVO

dX> 0

SO je umístěna proti SP VPRAVO

dZ=SP-SO

Výška

dZ < 0

SO je umístěna proti SP NÍŽE

dZ > 0

SO je umístěna proti SP VÝŠE

←
→
↓
↑
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Obr. 9 Znaménková konvence – interpretace výsledků

Náležitosti protokolu o provedených pracích
O všech provedených optických a montážních měřeních musí být vyhotoven
protokol. Vzhledem k navazujícím pracím, kompatibilitě a jednoznačnosti výsledků
musí protokol obsahovat určité náležitosti.
 Údaje o zakázce, zhotoviteli, měřících přístrojích, podmínkách při měření,
datum.
 Údaje o měřeném stroji nebo jeho části, stav a nedostatky stroje před
zahájením prací.
 Požadavky zadavatele na druh měřických prací, přesnost měření.
 Naměřená data – hodnoty měření před a po ustavení, rozměrové vztahy
vzhledem k pomocné ose stroje, grafické znázornění měřených veličin.
 Závěry – hodnocení kvality a přesnosti měření, doporučení o případných
nedostatcích a následujících opravách.
Protokol je po vyhotovení předán technikovi, zodpovídajícím za předmětný stroj.
Příklady protokolů obsahující veškeré náležitosti jsou v příloze č. 3.
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6 Ustavování souososti rotačních soustrojí
Tento standard platí pro práce při usazování nových strojních zařízení a jejich
částí, pro opravy strojních zařízení a pro účely technické diagnostiky při měření
souososti během provozu.
Tento standard zahrnuje informace o:
 Kvalita a rozměrové přesnosti ocelového lože, základového rámu
 Materiály a rozměry ustavovacích podložek
 Metodika a podmínky pro ustavování
 Přesnost a tolerance odchylek při ustavování rotačních soustrojí
 Způsob předání stroje a obsah protokolu o jeho ustavení

Kvalita a rozměrové přesnosti ocelového lože
Při osazování soustrojí na stávající základy a základové desky stroje je nejdříve
potřeba provést kontrolu jeho stavu. V případě nejasností se nechá provést změření
vibrací a spekter vibrací zařízení. Při poškození betonového základu nebo uvolněném
základu stroje se naplánují nezbytné opravy nebo vyztužení. Teprve po těchto
opravách je teprve možné provést ustavení soustrojí.
Pokud jsou budovány nové základy nebo prováděna rekonstrukce starých
základů je nezbytné dodržovat správný postup.
 Před pevnostní zálivkou ocelového lože stroje musí být provedena kontrola
všech jeho částí se zaměřením na rovinnost a úhlovou přesnost – všechny
povrchy dosedacích plochy musí opracovány do roviny tak, aby splňovaly
požadavek maximální odchylky 0,05mm/m.
 Vnější rozměry základů musí být navrženy tak, aby finální zálivka přesahovala
základovou desku nebo podložky alespoň o 50 mm.
 Horní povrch základu musí být proveden
ke shromažďování tekutiny na jeho povrchu.

tak,

aby

nedocházelo

 Patky motoru musí být usazeny na jedné společné desce – ocelovém loži, tak
aby byl zajištěn požadavek rovnoměrné vzduchové mezery mezi statorem
a rotorem.
 Ocelové lože musí být osazeno stavěcími (odtlačovacími) šrouby pro snadné
urovnání.
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Materiály a rozměry ustavovacích podložek
Pro ustavení soustrojí se smí používat pouze přesné podložky z nerezové oceli.
Pokud se jedná o ustavení stávajícího stroje, je potřeba nevyhovující, staré
a zkorodované podložky odstranit a nahradit novými. Použijí se jen podložky
ve standardních tloušťkách a rozměrech dodávaných výrobci. Standardní tloušťky
podložek v mm jsou: 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,50; 0,70; 1,00; 2,00; 4,00; 6,00; 8,00.
Při ustavování soustrojí se použije vždy co nejmenší možný počet podložek,
aby nevznikl pružinový efekt, maximální počet 3-4 podložky. Patky musí být podloženy
vždy v celé své ploše – u rozměrných patek je nutné použít plechy vyrobené „na míru“
– nestandartní rozměry.

Metodika a podmínky pro ustavování
Pro vlastní ustavení soustrojí musí být použity laserové soupravy. Tyto přístroje
zahrnují software pro výpočet axiálních, horizontálních a vertikálních posuvů pro
dosažení správného ustavení.
Mohou být použity také optické geodetické přístroje. Při jejich použití je
nezbytné dodržet přesnost ustavení soustrojí dle přílohy č. 1.
Před zahájením prací je nutné mít platné povolení k práci a ujistit se, zda jsou
zajištěny energie usazovaného soustrojí (LOTO). Zjistit si důležité informace o objektu
ustavování – druh spojky, výkon a otáčky hnacího stroje a přípustné tolerance.
Z důvodu zamezení pnutí a vnášení jiných sil se ustavovaní soustrojí provádí
při odpojených potrubí a dalších strojních zařízení. Případná opětovná kontrola
soustrojí proběhne po připojení potrubí, zapojení dalších strojních částí a po teplotních
změnách způsobených provozem.

Přesnost a tolerance odchylek při ustavování rotačních soustrojí
Pro ustavování souososti soustrojí je nutné, aby hodnoty splňovaly hodnoty
uvedené v tabulce v příloze č. 1. Pokud jsou požadavky na přesnost ustavení
od výrobce striktnější, potom se řídí požadavky výrobce.
Po dokončení všech ustavovacích prací a dotažení kotevních šroubů
je nezbytné provést kontrolu měření – získat finální hodnoty odchylek ustavení stroje –
tyto hodnoty zaznamenat do protokolu. Je nutné zachovat axiální mezeru z důvodu
tepelné roztažnosti jednotlivých hřídelů soustrojí – řídí se dle doporučení výrobce
spojky.
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Způsob předání stroje a obsah protokolu o jeho ustavení
Ustavované soustrojí se předává odbornému zaměstnanci Mondi na místě
prováděných prací spolu s předáním povolení k práci. Svým podpisem ho stvrzuji obě
strany – zástupce Mondi a dodavatelské firmy.
Nedílnou součástí veškerých provedených ustavení soustrojí je písemný
protokol o měření. Protokol bude předán ve dvojím vyhotovení objednateli
a diagnostikovi daného provozu. Vzorový protokol je součástí tohoto standardu
(příloha č. 4).

Protokol provedených ustavení obsahuje:
 Údaje o zakázce, datum provedených prací, podmínky při ustavování,
přístroj, kterým bylo ustavení provedeno, jména provádějících.
 Výchozí hodnoty naměřené před ustavením
 Poznámky o stavu ustavovaného soustrojí před zahájením prací.
 Označení ustavovaných částí soustrojí – označení stacionárního
a pohyblivého stroje.
 Výsledné hodnoty ustavení (úhlová a paralelní nesouosost
v horizontálním i vertikálním směru), včetně přehledného obrázku
dávající jasný pohled na směr a velikost odchylek ustavovaného objektu.
 Záznam o stavu soustrojí po ustavení – nutné provedené opravy,
nedostatky, doporučení.
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7 Kardany
Špatně ustavené kardanové hřídele snižují životnost motorů a převodovek
a jsou zdrojem nákladných přerušení provozu a oprav. Je potřebné zajistit, aby úhly
vstupní a výstupní hřídele byly stejné, a to v obou rovinách. Jinými slovy, je potřebné,
aby hřídele byly rovnoběžné.
Správného ustavení je možné dosáhnout pravítky, laserovým ustavením, nebo
geodeticky. Výhodou geodetické metody je, lze provést ustavení bez demontáže
kardanu. Kardany lze ustavovat s hřídelí demontovanou nebo s ponechanou na místě.
Bez rozdílu metody je nutno ustavit kardan s chybou menší než 0,7 mm /1 m.
Pokud výrobce uvádí jinak, musí být dodrženy tolerance od výrobce. Zabrání se tím
nejen poškození kardanu, ale také havárie připojených zařízení.

Obr. 10 Ukázka kardanové hřídele

Strana 20

Vydání: 01

Platnost od: dnem schválení

datum tisku: 15.3.2017

Mondi Štětí, a.s.

ST 16.0.3

Strana: 21/21

8 Závěrečná ustanovení
Dodržování tohoto standardu je závazné jak pro zaměstnance všech útvarů
společnosti Mondi a.s., tak pro zaměstnance dodavatelských firem.
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10 Přílohy
Příloha č. 1 Tabulka tolerancí ustavení rotačních strojů

Uhlová nesouosost
(mm/100 mm)

Paralelní nesouosost
(mm)

RPM

Výborné

Dostatečné Výborné

Dostatečné

1000

0.06

0.10

0.07

0.13

2000

0.05

0.08

0.05

0.10

3000

0.04

0.07

0.03

0.07

4000

0.03

0.06

0.02

0.04

5000

0.02

0.05

0.01

0.03

6000

0.01

0.04

>0.01

>0.03

Horizontální nesouosost

Vertikální nesouosost
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