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Předmluva

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

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 11846 byla připravena technickou komisí ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin.

Příloha A této normy je pouze informativní.

1 Předmět normy

1. 1   Tato norma stanoví metodu zkoušení mezikrystalové koroze u slitin hliníku (bez ochranných
povlaků) vhodných pro tepelné zpracování v roztocích.

Citlivost к mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích závisí na
chemickém složení slitiny, způsobu její výroby, tepelném zpracování v roztoku, kalení a umělém
precipitačním vytvrzení (vystárnutí).

V podmínkách přirozeného stárnutí citlivost к mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro
tepelné zpracování v roztocích především závisí na rychlosti chlazení během kalení v kritickém
rozsahu teplot.

1. 2   Tuto normu lze použít pro lité i tvářené slitiny hliníku vhodné pro tepelné zpracování v podobě
odlitků, výkovků, plechů, protlačených výlisků, polotovarů a hotových výrobků к porovnávacímu
posouzení slitin různých značek a tlouštěk v závislosti na jejich chemickém složení a na jiných
činitelích, jakož i ke kontrole jakosti tepelného zpracování zkoušeného materiálu.

Výsledky zkoušky poskytnou informaci o odolnosti zkoušených materiálů proti mezikrystalové korozi a
o jakosti jejich tepelného zpracování.

1. 3   Výsledky zkoušky nelze považovat za absolutní, protože je nelze aplikovat na všechna prostředí,



s nimiž se lze v praxi setkat. Nejvhodnější je použít je relativně, tedy к porovnání odolnosti proti
mezikrystalové korozi různých taveb slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích.
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