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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 18549-2 vypracovala technická komise ISO/TC 119 Prášková metalurgie, subkomise
SC 2 Vzorkování a zkušební metody u prášků (včetně prášků pro tvrdokovy).

ISO 18549 sestává z následujících částí pod obecným názvem Kovové prášky – Stanovení zdánlivé
hustoty a průtokové rychlosti za zvýšených teplot:

Část 1: Stanovení zdánlivé hustoty za zvýšených teplot●

Část 2: Stanovení průtokové rychlosti za zvýšených teplot●

1 Předmět normy

Tato část ISO 18549 popisuje dvě metody stanovení času (průtokové rychlosti), který se spotřebuje
pro průchod stanoveného množství zahřáté směsi prášků železa a oceli používané ke zhutňování za
tepla, přes nálevku o daném průměru výtokového otvoru.

Metoda A využívá nálevku s otvorem 2,5 mm a zkušební podíl 50 g a vychází ve značné míře
z metody normované v ISO 4490. Tuto metodu lze využít pouze pro směsi prášků, které volně
protékají přes 2,5 mm výtokový otvor ve stavu po ohřevu.

Metoda B používá nálevku s otvorem 5 mm a zkušební podíl o velikosti 150 g.

Obě metody pokrývají rozmezí zkušebních teplot od 60 °C do 180 °C a jakákoliv teplota z tohoto
intervalu může být vybrána po dohodě mezi zainteresovanými stranami.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


