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Předmluva  Foreword
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
je celosvětovou federací národních
normalizačních orgánů (členů ISO). Na
mezinárodních normách pracují technické
komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o
předmět, pro který byla vytvořena technická
komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní
organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje
s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC)
ve všech záležito-stech 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.

Mezinárodní normy jsou navrhovány podle
pravidel Směrnice 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
připravit mezinárodní normy. 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.

Věnujte pozornost možnosti, že některá části
tohoto dokumentu smějí být předmětem
patento-vých práv. ISO není odpovědná za
identifikování kteréhokoli nebo všech
takových 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 6336-5 byla připravena technickou
komisí ISO/TC 60 Ozubení, subkomisí SC 2
Výpočet únosnosti ozubení.

 ISO 6336-5 was prepared by Technical
Committee ISO/TC 60, Gears, Subcommittee
SC 2, Gear capacity calculation.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje vydání
první (ISO 6336-5:1996), která byla technicky
revidována.

 This second edition cancels and replaces the
first edition (ISO 6336-5:1996), which has
been technically revised.

ISO 6336 sestává z následujících částí, pod
souhrným 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, úvod a
všeobecné činitelé
–      Část 2: Výpočet na dotyk (pitting)
–      Část 3: Výpočet na ohyb
–      Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě
materiálů
–      Část 6: Výpočet životnosti pro proměnné
zatížení, je připravována.

 –      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, is under preparation.



Strana 6

Úvod  Introduction
Tato část ISO 6336, spolu s ISO 6336-1, ISO
6336-2 a ISO 6336-3, poskytuje zásady
uceleného systému postupů pro výpočet
únosnosti čelních kol s vnějším nebo vnitřním
evolventním ozubením. ISO 6336 je navržena
pro usnadnění použití budoucích znalostí a
vývoje, jakož i sdílení informací získaných ze
zkušenosti.

 This part of ISO 6336, together with ISO
6336-1, ISO 6336-2 and ISO 6336-3, provides
the principles for a coherent system of
procedures for the calculation of the load
capacity of cylindrical involute gears with
external or internal teeth. ISO 6336 is
designed to facilitate the application of
future knowledge and developments, as well
as the exchange of information gained from
experience.

Hodnoty dovoleného napětí podle této části
ISO 6336 se mohou značně lišit. Tyto rozdíly
lze přisoudit vadám a proměnnosti
chemického složení (tavba), struktury,
způsobu a rozsahu zpracování za tepla (např.
tyčový materiál, výkovek, stupeň prokování),
tepelného zpracování, úrovně zbytkových
napětí atd.

 Allowable stress numbers, as covered by this
part of ISO 6336, may vary widely. Such
variation is attributable to defects and
variations of chemical composition (charge),
structure, the type and extent of hot working
(e.g. bar stock, forging, reduction ratio), heat
treatment, residual stress levels, etc.

V tabulkách jsou zahrnuty nejdůležitější vlivy
a požadavky na různé materiály a stupně
kvality. Působení těchto vlivů na trvanlivost
(únosnost) povrchu a pevnost zubu v ohybu
jsou zobrazeny v grafech.

 Tables summarize the most important
influencing variables and the requirements
for the different materials and quality
grades. The effects of these influences on
surface durability and tooth bending strength
are illustrated by graphs.

Tato část ISO 6336 pokrývá nejrozšířenější
oceli pro ozubená kola a příslušné procesy
tepelného zpracování. Doporučení pro výběr
zvláštních materiálů, procesů tepelného
zpracování nebo výrobních procesů nejsou
obsažena. Dále nejsou obsaženy žádné
připomínky týkající se vhodnosti jakýchkoliv
materiálů pro specifické výrobní procesy
nebo procesy tepelného zpracování.

 This part of ISO 6336 covers the most widely
used ferrous gear materials and related heat
treatment processes. Recommendations on
the choice of specific materials, heat
treatment processes or manufacturing
processes are not included. Furthermore, no
comments are made concerning the
suitability or otherwise of any materials for
specific manufacturing or heat treatment
processes.
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