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Národní předmluva

Změny proti předchozí normě



Oproti předchozí normě byla tato norma převzata překladem normy ISO 2137:1985 bez jakýchkoliv
změn.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN ISO 3170:2004 zavedena v ČSN EN ISO 3170 (65 6005) Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr
vzorků
(idt ISO 3170:2004)

Souvisící ČSN

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 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článkům 2.4 a 2.5 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Alice Kotlánová, IČ 665 63 992
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v 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 elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k odsouhlasení.
Publikování jako mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % členských orgánů zúčastněných
na hlasování.

Mezinárodní norma ISO 2137 byla připravena technickou komisí ISO/TC 28, Ropné výrobky a maziva.

Mezinárodní norma ISO 2137 byla prvně publikována v roce 1972. Toto druhé vydání ruší a nahrazuje
první vydání, ze kterého bylo připraveno technickou revizí.

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy se čas od času podrobují revizi a že
každý zde uvedený odkaz na jakoukoliv další mezinárodní normu znamená její poslední vydání, pokud
není uvedeno jinak.
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Úvod
Tato  mezinárodní  norma popisuje  několik  metod empirického hodnocení  konzistence plastických
maziv a vazelín měřením penetrace kuželem standardní velikosti.

1 Předmět normy
1.1 První část této mezinárodní normy popisuje 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
620 penetračních jednotek.



1.2 Druhá část této mezinárodní normy popisuje 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 první části.

Metody lze aplikovat pro plastická maziva s penetracemi 175 až 385 penetračních jednotek
stanovených kuželem standardní velikosti a jsou určeny pro použití pouze tehdy, když velikost
zkušebního vzorku neumožňuje měřit penetraci podle první části.

Metody nejsou určeny k tomu, aby nahradily penetraci prováděnou kuželem standardní velikosti, jak
je popsána v první části této normy, ačkoliv je v 13.2 uveden přepočet na penetraci kuželem
standardní velikosti.

POZNÁMKY
1  Penetrace neprohnětených maziv obvykle nevyjadřují konzistenci plastických maziv při použití

tak efektivně jako penetrace prohnětených maziv. Pro kontrolování plastických maziv se obvykle
upřednostňuje penetrace prohnětených maziv.

2  Penetrace tvarovaných maziv se může měřit na takových výrobcích, které jsou dostatečně tuhé,
aby udržely svůj tvar. Tato maziva mají obvykle penetraci pod 85 penetračních jednotek.

1.3 Třetí část této mezinárodní normy popisuje 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.

1.4 Čtvrtá část této mezinárodní normy popisuje výpočet výsledků, údaje o shodnosti a protokol o
zkoušce.

-- Vynechaný text --


