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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 zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 28080 vypracovala technická komise ISO/TC 119 Prášková metalurgie, subkomise
SC 4 Vzorkování a zkušební metody pro tvrdokovy.

Úvod

Tato mezinárodní norma poskytuje nové a zlepšené metody zkoušení abrazivních vlastností tvrdokovů
využívající systémy rotujícího disku. Existuje mnoho metod vyvinutých abrazivních zkoušek
využívajících tento typ geometrie, včetně zkoušky suchý písek/pryžový disk podle ASTM G65, zkoušky
vlhký písek/pryžový disk podle ASTM G105 a zkoušky ocelovým diskem podle ASTM B611. Jiné
varianty těchto zkoušek byly rovněž vyvinuty pro specifické aplikace v dalších ústavech. Všechny tyto
zkoušky využívají rotující disk tlačený proti zkušebnímu tělesu s abrazivním materiálem vloženým
mezi disk a zkušební těleso. Vzhledem k této základní shodě jsou mnohé metodologie pro různé
zkoušky totožné. Odlišnosti se však týkají podrobností přívodu abraziva na styčnou plochu mezi disk
a zkušební těleso, zda zkouška probíhá za přítomnosti kapalin a zda abrazivo se používá pouze jednou
a prochází zkušebním systémem nebo se používá vícekrát.

Tato mezinárodní norma specifikuje běžný rámec, který spolu přináší klíčové prvky těchto zkoušek
a poskytuje srovnatelné výsledky a informace o jejich reprodukovatelnosti a opakovatelnosti.

Abrazivní opotřebení není mírou vlastností opotřebení tvrdokovů za všech podmínek a nelze jej
interpretovat jako ukazatel opotřebení při používání tvrdokovů ke strojnímu obrábění, jako např.
řezání a frézování. Ukazuje pouze na rozdíl v abrazivní odolnosti používaný u odlišných karbidických
struktur a dané způsoby lze využít jako praktické zkoušky nebo výzkumné metody k rozlišení
materiálu.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje obecně použitelnou zkušební metodu stanovení vlastností
abrazivního opotřebení u tvrdokovů.

Tento postup doplňuje metodu zkoušky suchý písek/pryžový disk podle ASTM G65, metodu zkoumání



odolnosti proti abrazivnímu opotřebení slinutých karbidů podle ASTM B611 a metodu provádění
abrazivních zkoušek vlhký písek/pryžový disk podle ASTM G105.

Zkouška se s výhodou používá v situacích, kdy zkušební laboratoře mají potřebu simulovat abrazivní
poškození. Postup obsahuje informace umožňující využití zkoušky v celé škále různých podmínek:

s disky majícími protilehlé čelní plochy o rozdílných tuhostech (např. ocel a pryž);a.
za mokra a za sucha;b.
rozdílná zrnitost abraziva;c.
rozdílné chemické prostředí.d.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


