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Direct reduced iron – Determination of the tumble and abrasion indices of hot briquetted iron (HBI)

Minerais de fer préréduits – Détermination des indices de cohésion et d,abrasion du fer briqueté
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Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 15967:2007. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 15967:2007. It was translated by
the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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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 15967 vypracovala technická komise ISO/TC 102 Železné rudy a přímá redukce železa, subkomise
SC 3 Fyzikální zkoušení.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 15967:2000), které bylo zrevidováno, aby
bylo jednotné s jinými normami fyzikálního zkoušení.

Úvod

Zkušební metoda v této mezinárodní normě byla vyvinuta k hodnocení pevnosti přímo redukovaného
železa ve formě železa briketovaného za horka (HBI).

Doporučuje se posuzovat výsledky této zkoušky v souvislosti s jinými zkouškami používanými
k hodnocení kvality výrobků procesů přímé redukce.

Tato mezinárodní norma se může využít k zajištění zkušebních výsledků jako části systému provozní
kontroly kvality na základě smlouvy, nebo jako součásti výzkumného projektu.

Bylo zjištěno, že úroveň degradace stanovená touto zkouškou je vhodným ukazatelem pevnosti HBI
při lodní nakládce, transportu a manipulacích se sypkým materiálem.

UPOZORNĚNÍ Tato mezinárodní norma se může týkat nebezpečných operací a zařízení.
Tato  norma nemá v  úmyslu  se  dovolávat  všech  bezpečnostních  předpisů,  které  jsou
spojeny  s  jejím  používáním.  Za  zavedení  vhodných  zdravotnických  a  bezpečnostních
opatření  a stanovení  regulačních omezení  před používáním této normy zodpovídá její
uživatel.



1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovující relativní míru hodnocení odolnosti k rozpadu
částic přímo redukovaného železa rázem a opotřebením.

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu určení indexů nárazu a opotřebení železa briketovaného
za horka. (HBI).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


