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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 12046 vypracovala technická komise ISO/TC 41 Řemenice a pásy (včetně klínových řemenů),
subkomise SC 4 Synchronní řemenové pohony.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 12046-1995), které bylo technicky
revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje zkušební metody pro stanovení fyzikálních vlastností
synchronních řemenů používaných v částech vozidlových motorů, jako jsou vačkové hřídele, palivová
vstřikovací čerpadla a vyvažovací hřídele. Tyto zkušební metody jsou určeny k poskytnutí prostředků
charakterizujících vlastnosti synchronního řemene pro řemeny, které jsou hodnoceny a kvalifikovány
dynamickou laboratoří a provozní zkouškou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


