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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 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 alespoň 75 % z hlasujících členů.

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

ISO 12111 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 164, Mechanické zkoušení kovů, subkomise SC
5, Zkoušení únavy.

Úvod

Únavové životnosti konstrukčních součástí vystavených současnému působení tepelných
a mechanických zatížení jsou často předmětem zásadního zájmu konstruktérů. Obvyklý přístup
výzkumu chování materiálů vystavených kombinovaným tepelným a mechanickým zatížením vychází
z idealizace podmínek kritického materiálového prvku na podmínky jednoosého laboratorního
zkušební vzorku. Zkouška se provádí v podmínkách, kdy se cyklická teplotní a deformační pole,
teoreticky stálá ve zkušební části, vkládají externě a současně se mění a řídí. Taková zkouška se
označuje, jako „termomechanická únava“ s obvyklou zkratkou TMF.



Aby bylo možné zajistit spolehlivost a shodnost výsledků z různých laboratoří, je nezbytné vytvořit
a shromáždit všechna data využívající zkušební metodiky, které vyhovují stanovené normě.

Norma se zabývá jak tvorbou, tak prezentací TMF dat.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma platí pro zkoušení TMF osově zatěžovaných kovových vzorků v podmínkách
řízené deformace. Specifikace umožňují libovolnou konstantní cyklickou amplitudu mechanické
deformace a teploty s libovolným konstantním cyklickým poměrem deformace a libovolným
konstantním cyklickým fázováním teplota-mechanická deformace.

POZNÁMKA Seznam a nákres nejběžnějších typů cyklů uvádí příloha A.

Rozsah uvažovaných cyklů odpovídá rozsahu, který je obvykle považován za oblast nízkocyklové
únavy, to je, Nf L 105.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


