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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2011-10-14.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 7539-6:2011) vypracovala technická komise ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 Koroze kovů a slitin, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 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 dubna 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 ISO 7539-6:2003.

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 a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 7539-6:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 7539-6:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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1 Předmět normy

1.1 Tato část ISO 7539 zahrnuje postupy a uvádí doporučení pro navrhování, přípravu a použití vzorků
s předem vytvořenou trhlinou pro zjišťování náchylnosti ke korozi za napětí. Doporučení týkající se
vzorků s vrubem jsou uvedena v příloze A.

Termín „kov“ se v této části ISO 7539 používá i pro slitiny.

1.2 Jelikož je nutné udržet stav elastické napjatosti ve špičce trhliny, nejsou vzorky s předem
vytvořenou trhlinou vhodné pro hodnocení tenkých výrobků, jako jsou plechy nebo dráty. Tyto vzorky
se všeobecně používají pro výrobky s větší tloušťkou včetně desek, tyčí a výkovků. Vzorky se také
mohou použít pro díly spojované svarem.



1.3 Vzorky s předem vytvořenou trhlinou se mohou napínat pomocí zařízení vhodných pro aplikaci
konstantního zatížení nebo pomocí zařízení pro vyvolání konstantního rozevření trhliny. Zkouškami
probíhajícími za rostoucí deformace nebo rostoucího zatížení se zabývá ISO 7539-9.

1.4 Zvláštní výhodou vzorků s předem vytvořenou trhlinou je skutečnost, že pro součásti známé
geometrie vystavené známému napětí umožňují získat údaje pro určení kritické velikosti vady, nad
kterou může probíhat korozní praskání. Tyto vzorky dovolují také určit rychlost šíření trhliny z koroze
za napětí. Takto získané údaje lze vzít v úvahu při sledování částí s vadami během provozu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


