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Předmluva
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 Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

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.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení seznamu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů, subkomise SC 5
Zkoušení únavy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 1099:2006), které bylo technicky
revidováno.

Je nutno poznamenat, že tento dokument není zaměřen na bezpečnostní nebo zdravotní souvislosti,
jejichž existence se očekává, a které se mohou spojovat s jeho používáním. Odpovědnost za zavedení
všech vhodných bezpečnostních a zdravotních opatření, jakož i za vymezení platnosti jakýchkoliv
národních nebo místních regulačních omezení týkajících se používání tohoto dokumentu nese
výhradně jeho uživatel.



Úvod
Tento dokument poskytuje návod k provádění cyklických únavových zkoušek o konstantní amplitudě
s řízením osové síly na kovových zkušebních vzorcích za účelem získání údajů charakterizujících
únavovou životnost materiálu (tj. napětí versus počet cyklů do porušení).

Formálně shodné zkušební vzorky se upnou do stroje pro zkoušení únavy s řízením osové zatěžující síly
a podrobí se požadovaným podmínkám cyklického zatěžování, které vyvolají kterýkoliv z typů
cyklického napětí znázorněného na obrázku 1. Tvar zkušebního cyklu musí vykazovat konstantní
a sinusoidální amplitudu, pokud není stanoveno jinak.

Zatěžující síla aplikovaná na zkušební vzorky ve směru podélné osy prochází těžištěm každého
příčného průřezu. Zkouška pokračuje do porušení zkušebního vzorku nebo do překročení předem
stanoveného počtu napěťových cyklů (viz kapitoly 4 a 13). Zpravidla se zkoušky provádějí při okolní
teplotě (v ideálním případě mezi 10 °C a 35 °C).

POZNÁMKA Výsledky únavových zkoušek mohou být ovlivněny atmosférickými podmínkami, a pokud
jsou požadovány řízené podmínky zkoušení, využívá se ISO 554:1976, 2.1.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje podmínky provádění cyklických únavových zkoušek o konstantní
amplitudě s řízením osové síly při okolní teplotě na kovových zkušebních vzorcích, bez záměrně
zařazených napěťových koncentrací. Účelem zkoušení využívajícího tento dokument je získání
informace o únavě dané vztahem mezi aplikovaným napětím a počtem cyklů do porušení pro stav
daného materiálu určeného tvrdostí a mikrostrukturou při různých asymetriích cyklů.

Zatímco tento dokument popisuje formu, výrobu a zkoušení zkušebních vzorků kruhových
a pravoúhlých průřezů, nezahrnuje zkoušení součástí a jiné speciální typy zkoušení.

POZNÁMKA 1 Zkoušení únavy na vrubovaných vzorcích tento dokument neobsahuje, jelikož tvar
a rozměry vrubovaných zkušebních těles nejsou normalizovány. Postupy zkoušení únavy, které jsou
popsány v této normě, však mohou být na vrubované zkušební vzorky použity.

POZNÁMKA 2 V celém dokumentu se používá smluvní napětí. Smluvní napětí je definováno jako
podíl aplikované osové síly k průřezové ploše zkušebního vzorku, S = síla/plocha, při teplotě
zkoušení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


