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This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10113:2006. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10113 (42 0435) ze září 1994.
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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 normy, 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.

Mezinárodní normy jsou vypracovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích 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 ale-spoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Za jejich
identifikaci nemá ISO žádnou zodpovědnost.

Norma ISO 10113 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů
subkomisí SC 2 Zkoušky tvařitelnosti.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 10113:1991), které bylo technicky
přepracováno.

Tato opravená verze ISO 10113:2006 zahrnuje následující opravy.

V 3.1 byla aktualizována definice a předchozí Poznámka 4 byla začleněna do Poznámky 2.●

V 3.2 a 3.3 byly přidány druhé indexy pro úroveň deformace. Předchozí poznámka pod čarou1) byla vložena●

jako Poznámka 2.
V tabulce 1 byly provedeny opravy značek a významů pro předepsanou plastickou deformaci, předepsaný●

rozsah plastické deformace, součinitel plastické anizotropie, vážený průměr hodnot rx/ya směrnice elastické
části křivky napětí/procentuální prodloužení.
V 9.2 anglický neurčitý člen „a“ byl vypuštěn v druhém řádku mezi slovy „for“ a „better“.●

Byly provedeny opravy značek v rovnici (5) a rovnici (7).●

Obrázky 1 a 2 a s nimi spojená legenda byly změněny.●

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení součinitele plastické anizotropie plochých
výrobků (plechů a pásů) vyrobených z kovových materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


