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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 mezinárodních 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 odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
ISO 513 vypracovala technická komise ISO/TC 29 Malé nástroje, subkomise SC 9 Nástroje s ostřím
z tvrdokovových řezných materiálů.
Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 513:2004), které bylo technicky zrevidováno.
Úvod
Různé způsoby, kterými různí výrobci vyrábějí tvrdé řezné materiály s rozdílnými charakteristikami, je
v současnosti velmi obtížné normalizovat tvrdé řezné materiály roztříděné v souladu s těmito
charakteristikami.
Tato mezinárodní norma se proto omezuje na klasifikaci tvrdých řezných materiálů založených na
jejich použitelnosti a na způsob značení (barevným značením a rozlišovacími značkami) pro skupiny
a podskupiny použití, které tvoří tuto klasifikaci.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje klasifikaci a použití tvrdých řezných materiálů včetně tvrdokovů,
keramiky, diamantu a nitridu bóru pro třískové obrábění a stanovuje jejich použití.
Neplatí pro jiná použití (důlní a jiné nárazové nástroje, průvlaky na tažení drátu, nástroje pro tváření
kovů a doteky měřidel, atd.).
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

