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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 204:2009) byl vypracovaný technickou komisí ISO/TC 164 „Mechanické
zkoušení kovů“ ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC 1 „Ocel – Mechanické zkoušení“, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 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 prosince 2009.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Za jejich
identifikaci nenese CEN [a/nebo CENELEC] žádnou zodpovědnost.

Tento dokument nahrazuje EN 10291:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, 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 204:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 204:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Tato mezinárodní norma je komplexní revizí prvního vydání ISO 204:1997 a obsahuje řadu doporučení
vypracovaných v Evropské komisi pro spolupráci v oblasti zkoušek tečení (ECCC).

Byly přidány nové přílohy, které se týkají měření teplot s využitím termočlánků a jejich kalibrace,
zkoušení tečení zkušebních těles s obvodovými „V“ vruby a zaoblenými (Bridgmanovými) vruby,
odhadu nejistot měření a metod extrapolace životnosti do lomu při tečení.

POZNÁMKA Zkoumají se informace, které mají vztah k vlivu nesouosého zatížení nebo ohybu na
vlastnosti tečení u různých materiálů. V příští revizi této mezinárodní normy budou předloženy úvahy,
zda se doporučuje specifikovat maximální ohyb a vhodný kalibrační postup. Je zapotřebí, aby toto
rozhodnutí vycházelo z dostupných kvantitativních údajů [39].

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu nepřerušovaných a přerušovaných zkoušek tečení
a definuje vlastnosti kovových materiálů, které mohou být z těchto zkoušek určeny, zejména
prodloužení při tečení a dobu do lomu při tečení při specifikované teplotě.

Stejně jako zkoušení zkušebních těles s vrubem je v této mezinárodní normě zahrnuta i zkouška
napěťového porušení*).

POZNÁMKA U zkoušení napěťového porušení není v průběhu zkoušení zpravidla zaznamenáváno
prodloužení, zaznamená se pouze čas do lomu při daném zatížení, nebo že při dané zatěžovací síle byl
předem stanovený čas překročen.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


