
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 77.160 Duben 2015

Kovové prášky s výjimkou tvrdokovů – Metoda zkoušení infiltračních prášků na bázi mědi
ČSN
ISO 14168
42 0889
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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 Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

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.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 14168 vypracovala technická komise ISO/TC 119 Prášková metalurgie, subkomise
SC 2 Vzorkování a zku-
šební metody u prášků (včetně prášků pro tvrdokovy).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14168:2003) a je jeho revizí menšího
rozsahu.

Úvod

Spékané materiály mají obecně pórovitou strukturu. Existuje však jedna skupina kovových materiálů,
u kterých je pórovitost značně snížená zaplněním otevřených pórů slitinami majícími nízký bod tavení
procesem kapilárního vzlínání. Tato skupina materiálů se nazývá infiltrovanými materiály.

Ve většině případů se tento proces uskuteční jako infiltrace mědi nebo slitin na bázi mědi do nosných
konstrukcí (skeletů) s vyšším bodem tavení.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení provozních charakteristik infiltračních prášků
na bázi mědi.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


