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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 898-2:2012) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 2 „Spojovací součásti“
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 185 „Závitové a nezávitové spojovací součásti a jejich
příslušenství“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2012 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do září 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 20898-2:1993.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,



Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 898-2:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 898-2:2012 bez jakýchkoliv
modifikací.
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1 Předmět normy

Tato část ISO 898 specifikuje mechanické a fyzikální vlastnosti matic s hrubou a jemnou roztečí,
vyrobených z uhlíkové a legované oceli, když jsou zkoušeny při teplotě okolí od 10 °C do 35 °C

Matice vyhovující požadavkům této části ISO 898 jsou hodnoceny v teplotním rozsahu okolí. Při
zvýšených a/nebo snížených teplotách si nemohou udržet specifikované mechanické a fyzikální
vlastnosti.

POZNÁMKA 1 Matice vyhovující požadavkům této části ISO 898 mohou být používány v aplikacích při
teplotách od –50 °C do +150 °C. Uživatelé by měli brát v úvahu zkoušené spojovací součásti
z materiálů zkoušených mimo rámec teplot od –50 °C do +150 °C a nad maximální teplotu +300 °C
k stanovení vhodného výběru pro aplikace.
POZNÁMKA 2 Informace pro výběr a použití ocelí při nižších a zvýšených teplotách jsou uvedeny
například v EN 10269, ASTM F2281 a v ASTM A320/A320M.

Tato část ISO 898 platí pro matice:
vyrobené z uhlíkové nebo legované oceli;a.
se závitem s hrubou roztečí M5 L D L M39 a jemnou roztečí M8´1 L D L M39´3;b.
s trojúhelníkovým závitem ISO v souladu s ISO 68-1;c.
s kombinacemi průměr/rozteč v souladu s ISO 261 a ISO 262;d.
se specifikovanou třídou pevnosti, zahrnující zkušební zatížení;e.
s rozdílnými druhy matic: nízké matice, běžné matice a vysoké matice;f.
s minimální výškou m 3 0,45D;g.
s minimálním vnějším průměrem nebo rozměrem pro klíč s 3 1,45D (viz přílohu A);h.
pro spojení se šrouby s mechanickými vlastnostmi v souladu s ISO 898-1.i.

Pro žárově pozinkované matice viz ISO 10684.

Tato část ISO 898 nespecifikuje požadavky na vlastnosti jako:
schopnost samojištění (viz ISO 2320);●

točivý moment/upínací síla (viz ISO 16047 zkušební metoda);●

svařitelnost;●

korozní odolnost.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


