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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 odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 2137 vypracovala technická komise ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva.

Toto třetí vydání ISO 2137 zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 2137:1985), které bylo technicky
zrevidováno.

1 Předmět normy

UPOZORNĚNÍ Používání této mezinárodní normy může zahrnovat nebezpečné materiály,
pracovní postupy a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny jednotlivé
bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to,
že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví
pro její použití zákonná omezení.

Tato mezinárodní norma určuje několik metod empirického hodnocení konzistence plastických maziv
a vazelín měřením penetrace kuželem standardní velikosti.

Národní institut pro plastická maziva (NLGI)NP1) klasifikuje plastická maziva podle jejich konzistence,
která se měří jako penetrace po prohnětení 60 dvojitými zdvihy. NLGI klasifikace zahrnuje devět čísel
nebo stupňů konzistence. Každý stupeň odpovídá danému rozsahu penetrace po prohnětení. NLGI
klasifikace je uvedena v ISO 6743-99.

Kapitola 7 této mezinárodní normy určuje čtyři postupy stanovení konzistence plastických maziv
měřením penetrace kuželem standardní velikosti. Tyto postupy zahrnují měření penetrace
neprohněteného, prohněteného, propracovaného a tvarovaného maziva. Lze měřit penetrace až do
500 penetračních jednotek.

Kapitola 8 této mezinárodní normy určuje metody stanovení konzistence plastických maziv, pokud
jsou k dispozici pouze malé vzorky, za použití kuželů poloviční nebo čtvrtinové velikosti, než má kužel,
který se používá v kapitole 7. Tyto metody lze aplikovat pro plastická maziva s penetracemi 175
penetračních jednotek až 385 penetračních jednotek stanovených kuželem standardní velikosti a jsou
určeny pro použití pouze tehdy, když velikost analytického vzorku neumožňuje měřit penetraci podle



kapitoly 7. Tyto metody nejsou určeny k tomu, aby nahradily penetraci prováděnou kuželem
standardní velikosti, jak je popsána v kapitole 7, ačkoliv je v 10.2 uveden přepočet na penetraci
kuželem standardní velikosti. Omezení používání kužele čtvrtinové velikosti z důvodu nízké
preciznosti jsou uvedena v 8.1.

POZNÁMKA 1 Penetrace neprohnětených maziv obvykle nevyjadřují konzistenci plastických maziv při
použití tak efektivně jako penetrace prohnětených maziv. Pro kontrolu plastických maziv se obvykle
upřednostňuje penetrace prohnětených maziv.
POZNÁMKA 2 Penetraci tvarovaných maziv lze získat na takových výrobcích, které jsou dostatečně
tuhé, aby udržely svůj tvar. Tato maziva mají obvykle penetraci pod 85 penetračních jednotek.

Kapitola 9 této mezinárodní normy určuje metodu stanovení konzistence vazelín s penetrací až do 300
penetračních jednotek měřením penetrace kuželem standardní velikosti. Tuto metodu lze také použít
k hodnocení konzistence gačů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


