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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6506-2:2014) vypracovala technická komise ISO/TC 164 Mechanické
zkoušení kovů ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC 101 Zkušební metody oceli (jiné než
chemický rozbor), jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2015 udělit 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 března 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6506-2:2005.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska,
Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 6506-2:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 6506-2:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 6506 specifikuje metody přímého a nepřímého ověřování zkušebních strojů používaných
ke stanovení tvrdosti podle Brinella ve shodě s ISO 6506-1 a také specifikuje, kdy se mají tyto dva
typy ověřování
provádět.

Přímé ověřování zahrnuje kontrolu, zda výkonové parametry jednotlivých strojů spadají do
předepsaných mezí, zatímco nepřímé ověřování využívá měření tvrdosti referenčních destiček
kalibrovaných ve shodě s ISO 6506-3 ke kontrole celkové způsobilosti strojů.

Pokud se má zkušební stroj rovněž používat i pro jiné metody zkoušení tvrdosti, má být nezávisle
ověřován pro každou metodu.

Tato část ISO 6506 je aplikovatelná jak na stabilní, tak i na přenosné tvrdoměry. U strojů, které nejsou
schopny splnit specifikovaný průběh zatížení-čas, se může přímé ověřování zatížení a zkušebního
cyklu modifikovat ve smyslu přílohy B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


