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Předmluva

Foreword

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.

ISO (the International Organization for Standardization) is
a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in
a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that
committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the
work. ISO collaborates closely with the International
Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

International Standards are drafted in accordance with the
rules given in the ISO/IEC Directives, Part 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.

The main task of technical committees is to prepare
International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the
member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 %
of the member bodies casting a vote.

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.

Attention is drawn to the possibility that some of the
elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any
or all such patent rights.

ISO 6336-6 vypracovala technická komise ISO/TC 60
Ozubení, subkomise SC 2 Výpočet únosnosti ozubení.

ISO 6336-6 was prepared by Technical Committee ISO/TC
60, Gears, Subcommittee SC 2, Gear capacity calculation.

ISO 6336 sestává z následujících částí se společným
názvem Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby:

ISO 6336 consists of the following parts, under the general
title Calculation of load capacity of spur and helical gears:

• Část 1: Základní principy, doporučené a všeobecně ovlivňující
faktory
• Část 2: Výpočet trvanlivosti povrchu (pitting)
• Část 3: Výpočet pevnosti v ohybu zubu
• Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů
• Část 6: Výpočet provozní životnosti při proměnném zatížení

Part 1: Basic principles, introduction and general influence
factors
• Part 2: Calculation of surface durability (pitting)
• Part 3: Calculation of tooth bending strength
• Part 5: Strength and quality of materials
• Part 6: Calculation of service life under variable load

1 Předmět normy

1 Scope

Tato část ISO 6336 uvádí informace a normalizované
podmínky, nezbytné pro výpočet provozní životnosti (nebo
faktory bezpečnosti pro požadovanou životnost)
ozubených kol podléhajících proměnnému zatěžování.
Přestože je tato metoda obsažena v kontextu ISO 6336 je
stejně použitelná i pro jiné typy napětí a výpočet únosnosti
čelního kola s přímými a šikmými zuby.

This part of ISO 6336 specifies the information and
standardized conditions necessary for the calculation of
the service life (or safety factors for a required life) of
gears subject to variable loading. While the method is
presented in the context of ISO 6336 and calculation of the
load capacity of spur and helical gears, it is equally
applicable to other types of gear stress.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

