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Petroleum products - Determination of foaming characteristics of lubricating oils

Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques de moussage des huiles lubrifiantes

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6247:1998 a opravy ISO 6247:1998/Cor.1:1999-09.
Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6247:1998 and of the
Corrigendum    
ISO 6247:1998/Cor.1:1999-09. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same
status      
as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 6238 z 1984-08-30.
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Národní předmluva



Změny proti předchozí normě

Oproti předchozí normě byla tato norma převzata překladem normy ISO 6247:1998 a opravy ISO
6247:1998/Cor.1:1999-09 bez jakýchkoliv změn. V národní příloze je uvedena metodika pro zkoušení
pěnivosti mazacích olejů za vysokých teplot (sekvence IV).

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely - Specifikace a
zkušební metody (idt ISO 3696:1987)

ISO 6353-2:1983 zavedena v ČSN ISO 6353-2 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 2:
Specifikace - První řada (idt ISO 6353-2:1983)

ISO 6353-3:1987 zavedena v ČSN ISO 6353-3 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 3:
Specifikace - Druhá řada (idt ISO 6353-3:1987)

Obdobné mezinárodní normy

ASTM D 6082:2001 Standard Test Method for High Temperature Foaming Characteristics of Lubricating Oils

(Standardní zkušební metoda pro pěnivost mazacích olejů za vysoké teploty)

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků

ČSN EN ISO 3171 (65 6006) Kapalné ropné výrobky - Automatický odběr vzorků z potrubí

ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné
zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní
metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé
míry shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725- 4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní
metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní
metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití
hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 0102 Chemie - Obecná pravidla pro vyjadřování chemického názvosloví, označování čistoty
chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek



ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje metodu zkoušení pro
stanovení pěnivosti mazacích olejů při vysoké teplotě.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 665 63 992

Technická normalizační komise: TNK 118 (Ropa a ropné výrobky)

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá

Strana 3


