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Rolling bearings – Balls – Part 2: Ceramic balls

Roulements – Billes – Partie 2: Billes de roulement en céramique

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 3290  -2:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 3290  -2:2008. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují 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.

Mezinárodní normy jsou navrhovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavní úlohou technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje
souhlas nejméně 75 %
hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některá ustanovení této mezinárodní normy mohou být předmětem
patentových práv. Norma ISO nezodpovídá za žádná ustanovení těchto patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 3290  -2 byla zpracována technickou komisí ISO/TC 4, Valivá ložiska.

ISO 3290 sestává ze dvou částí pod společným názvem Valivá ložiska – Kuličky:

Část 1: Ocelové kuličky●

Část 2: Keramické kuličky●

1 Předmět normy

Tato část ISO 3290 stanovuje požadavky na kuličky z nitridu křemíku pro valivá ložiska.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


