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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 Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány
ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím
potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními
pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

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.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se
vztahují k posu-
zování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických
překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 22 Silniční vozidla, subkomise SC 34 Pohon,
hnací jednotka a kapaliny hnací jednotky ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 28 Ropné výrobky
a příbuzné výrobky biologického a syntetického původu.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

Toto čtvrté vydání ISO 12156-1 zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 12156-1:2016), které bylo
technicky revidováno po zpětné vazbě uživatelů. Revize zahrnuje následující změny:

–    byly zmírněny požadavky na činidla a byla provedena korekce podmínek okolního prostředí tak,
aby odrážely skutečné podmínky, které účastníci v rámci mezilaboratorního zkušebního programu
dodrželi (obrázek 2);

–    byla odstraněna příloha obsahující podrobnosti o hlavních změnách mezi druhým a třetím vydáním
tohoto dokumentu (přidání kamery a odstranění faktoru korekce vlhkosti);

–    byly vloženy aktualizované fotografie typických oděrových stop do přílohy A.

Seznam všech částí souboru ISO 12156 lze nalézt na webových stránkách ISO.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org/members.html


Úvod
Na všechna zařízení pro vstřikování paliv pro vznětové motory má vliv motorová nafta jako mazivo.
Opotřebení je výsledek nadměrného tření, které má za následek zkrácení životnosti součástí motoru,
jako jsou například dieselová vstřikovací čerpadla a vstřikovací trysky. Toto nadměrné tření bývá
někdy připisováno nedostatečné mazivosti paliva.

Byl prokázán vliv výsledků zkoušek mazivosti na opotřebení vstřikovacích zařízení a komponentů při
několika kombinacích paliva a zařízení, kde mezní mazání představuje jistý faktor v provozování
komponentů1).

Na základě výsledků zkoušek paliv tímto postupem bylo zjištěno, že výsledky korelují s množstvím
paliva a zařízení a poskytují adekvátní předpověď mazací kvality paliva. Korelace směsí bionafty byla
ověřována přes 15 let pomocí praktických zkoušek a neoficiálních dat.

Tento dokument zahrnuje obsah a data s povolením ASTM International z ASTM výzkumné zprávy
RR:D02-1718 [3], která je uvedena v normách ASTM D6079 [1] a ASTM D7688 [2].



UPOZORNĚNÍ – Použití tohoto dokumentu může být spojeno s používáním nebezpečných
materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tento dokument adresně neupozorňuje na
všechny bezpečnostní problémy spojené s jeho použitím. Je odpovědností uživatele tohoto
dokumentu, aby před jeho použitím provedl vhodná opatření z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví a stanovil omezení plynoucí z příslušných předpisů.

1 Předmět normy
Tento dokument určuje metodu stanovení odhadu mazivosti paliv za použití přístroje
s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR), včetně paliv, která mohou obsahovat mazivostní
přísady. Jsou definovány dvě metody měření oděrové stopy: metoda „A“ – Digitální kamera a metoda
„B“ – Vizuální hodnocení.

Tato metoda platí pro paliva pro vznětové motory.

POZNÁMKA Není známo, zda tato zkušební metoda předpoví účinnost všech kombinací aditiv
a paliv, zahrnující parafinická paliva, pro která nebyly provedeny kruhové zkoušky. Nicméně žádné
údaje nenaznačují, že by tato paliva nebyla v požadovaném rozsahu měření.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

1)    NIKANJAM, Manuch, Teri CROSBY, Paul HENDERSON, Chris GRAY, Klaus MEYER, and Nick
DAVENPORT, „ISO Diesel Fuel Round Robin Program,“ SAE Technical Paper No. 952372,
1995, ISSN 0148- 7191, doi: 10.4271/952372.


