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Předmluva  Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů
ISO). Mezinárodní normy obvyklevypracovávají 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 orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC)
ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is
a worldwide federation of national standards bodies (ISO
member bodies). The work of preparing Interna-
tional 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 sou-
ladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 3.  International Standards are drafted in accordance with the

rules given in the ISO/IEC Directives, Part 3.
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.

 

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 International Standard may be the subject
of patent rights. ISO shall not be held respon-
sible for identifying any or all such patent rights.

Norma ISO/TR 9083 vypracovala technická komise ISO/TC
60 Ozubené převody, Subkomise SC 2 Výpočty zatížení
ozubení.

 
International Standard ISO 9085 was prepared by
Technical Committee ISO/TC 60, Gears, Subcom-
mittee SC 2, Gear capacity calculation.

Dodatky A a B tvoří normativní část ISO 9083. Do-
datky C až E jsou jen pro informační účely.  Annexes A and B form a normative part of this Interna-

tional Standard. Annexes C and D are for information only.



 

Úvod  Introduction

Postupy pro výpočet dovoleného zatížení obecných čelních
kol s přímými a šikmými zuby s ohledem na pitting
a pevnost v ohybu jsou obsaženy v ISO 6336-1, ISO 6336-
2, ISO 6336-3 a ISO 6336-5. Tato meziná-
rodní norma je odvozena z ISO 6336-1, ISO 6336-2 a ISO
6336-3 za použití specifických metod a předpo-
kladů aplikovatelných na lodní průmyslová ozubená kola.
Tato aplikace vyžaduje použití dovolených na-máhání
a materiálových požadavků obsažených v ISO 6336-5.

 

Procedures for the calculation of the load capacity of
general spur and helical gears with respect to pitting and
bending strength appear in ISO 6336-1, ISO 6336-2, ISO
6336-3 and ISO 6336-5. This International Standard is
derived from ISO 6336-1, ISO 6336-2 and ISO 6336-3 by
the use of specific methods and assumptions which are
considered to be applicable to industrial gears. Its
application requires the use of allowable stresses and
material requirements which are to be found in ISO 6336-
5.

 

1 Předmět normy  1 Scope
Vztahy popsané v této Mezinárodní normě jsou určeny pro
vytvoření jednotně přijatelných metod pro výpočet
odolnosti povrchu a ohybové pevnosti průmyslových
ozubených kol s přímým a šikmým zuby.

 
The formulae specified in this International Standard are
intended to establish a uniformly acceptable method for
calculating the pitting resistance and bending strength
capacity of industrial gears with spur or helical teeth.

 
Vztahy pro dimenzování v této Mezinárodní normě nejsou
použitelné pro jiné typy poškozování zubů jako plastická
podajnost, mikropiting, odírání, praskání, sva-
řování a opotřebení, a nejsou použitelné za podmínek
vibrací, kde může nastat nepredikovatelné zhroucení
profilu. Vztahy pro ohybovou pevnost jsou použitelné na
lomy boků zubů, ale nejsou použitelné na lomy pracovních
povrchů profilů zubů, poškození věnců ozubených kol,
nebo na poškození zubové mezery lamelou nebo nábojem
kola. Tato Mezinárodní norma není použitelná pro zuby
dokončené kováním nebo slinováním. Není použitelná pro
ozubená kola se špatným pásmem dotyku.

 

The rating formulae in this International Standard are not
applicable to other types of gear tooth deterioration such
as plastic yielding, micropitting, scuffing, case crushing,
welding and wear, and are not applicable under vibratory
conditions where there may be an un-
predictable profile breakdown. The bending strength
formulae are applicable to fractures at the tooth fillet, but
are not applicable to fractures on the tooth working profile
surfaces, failure of the gear rim, or failures of the gear
blank through web and hub. This International Standard
does not apply to teeth finished by forging or sintering. It is
not applicable to gears which have a poor contact pattern.

Tato Mezinárodní norma uvádí metodu, kterou mohou být
různé návrhy ozubených kol porovnány. Není určena pro
zaručení výkonu smontovaných hnacích ozubených
soustav. Také není určena pro použití obecnou inže-
nýrskou veřejností. Místo toho je určena pro použití
zkušenými konstruktéry ozubení, kteří jsou schopni vybrat
smysluplné hodnoty faktorů v těchto vzorcích založené na
znalosti podobných návrhů a vědomosti o efektech
diskutovaných položek.

 

This International Standard provides a method by which
different gear designs can be compared. It is not intended
to assure the performance of assembled drive gear
systems. Neither is it intended for use by the general
engineering public. Instead, it is intended for use by the
experienced gear designer who is capable of selecting
reasonable values for the factors in these formulae based
on knowledge of similar designs and awareness of the
effects of the items discussed.

 
UPOZORNĚNÍ Uživatel je upozorněn, že vypočtené
výsledky této Mezinárodní normy by měly být
potvrzeny zkušeností.

 
CAUTION The user is cautioned that the calculated
results of this International Standard should be
confirmed by experience.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


