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Hardmetals – Determination of sulphur and carbon contents in cobalt metal powders – Infrared
detection method

Métaux-durs – Dosage du soufre et du carbone dans les carbures au cobalt – Méthode par détection
infrarouge

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11873:2005 včetně opravy
ISO 11873:2005/Cor.1:2008-11. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 11873:2005, including its
Corrigendum ISO 11873:2005/Cor.1:2008-11. It was translated by the Czech Office for Standards,
Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5725-1 zavedena v ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků
měření. Část 1: Obecné zásady a definice)

ISO 5725-2 zavedena v 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

ISO 5725-3 zavedena v ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků
měření. Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření

ISO 5725-4 zavedena v ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků
měření. Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření

ISO 5725-5 zavedena v ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků
měření. Část 5: Alternativní metody pro stanovení shodnosti normalizované metody měření

ISO 5725-6 zavedena v ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků
měření. Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi
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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 ale-spoň 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 11873 vypracovala technická komise ISO/TC 119 Prášková metalurgie, subkomise
SC 4 Vzorkování a zkušební metody u tvrdokovů.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu spalování v kyslíku a infračervenou (IR) detekci oxidu
uhličitého (CO2) a oxidu siřičitého (SO2) používanou ke stanovení síry a uhlíku v kobaltových kovových
prášcích v rozsahu hmotnostního zlomku od 0,001 % do 0,1 %.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


