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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 10247:2017) vypracovala technická komise ECISS/TC 101 Zkušební metody
oceli (jiné než chemický rozbor), jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10247:2007.

V této revizi je mnoho změn vyvolaných pouze několika zásadními úpravami. Limitní poměr délky
k šířce u globulárních vměstků se změnil z 1,3 na 3 (příloha I) a matematické zásady, které jsou
základem tvorby normovaného zobrazení, byly definovány srozumitelněji. Tyto dvě změny vedly
k mnoha numerickým změnám v tabulce 2 a na obrázku 11, kde navíc byly některé třídy vypuštěny
a jiné přidány. Pravidla stanovení byla změněna, většinou významně, aby připustila tvorbu řádku od
dvou částic vzestupně (článek 3.1.2, příloha B), aby vyloučila tvorbu řádku mezi řádkem
a jednotlivou částicí (článek 3.1.2) a aby konsistentně definovala klasifikaci vměstků podle tvaru,
uspořádání a barvy (kapitola 3, přílohy A a B). V neposlední řadě byly přepracovány hodnoticí
a záznamové formuláře, aby se zjednodušilo jejich manuální používání (přílohy K, L a M).

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tento dokument uvádí postupy stanovení vměstků v ocelích vycházející z jejich morfologie pomocí
normovaných zobrazení.

Tyto postupy zahrnují principy, které poskytují výsledky související s konsolidovanými stanoveními
jednotlivých vměstků, vyjádřené ve fyzikálních jednotkách.

Schematická normovaná zobrazení vycházejí z matematických principů. Na rozdíl od jiných norem
hodnoticích vměstky začíná klasifikace v této normě délkou (index řady q).

Výsledky lze přímo vypočítat z hodnocených polí. Použitím stejné metody pro manuální a počítačové
hodnocení se dosáhne shodné úrovně přesnosti.

Výsledky jsou uváděny ve fyzikálních jednotkách: délky v mm/mm2, počtu/mm2, plochy v mm2/mm2.



1 Předmět normy
Tato evropská norma definuje metodu mikroskopického hodnocení endogenních nekovových vměstků
pomocí schematických zobrazení.

Metoda se nepoužívá u částic o délce nebo průměru pod 3,0 mm nebo šířce pod 2,0 mm. Pokud je to
v normě na výrobek definováno nebo na základě dohody mezi zúčastněnými stranami, mohou se
u některých zvláštních výrobků vměstky, jejichž šířka nedosahuje 2,0 mm, hodnotit pouze podle jejich
délky. Vměstky o délce převyšující horní meze tabulky 2 se hodnotí tak, jakoby přináležely
k maximální třídě a samostatně se zaznamenají jejich skutečné rozměry (viz 8.5.6).

Jestliže jsou částice protaženy nebo pokud se vyskytují v řádcích, pak se předpokládá, že jsou
vzájemně rovnoběžné. Jiná upořádání tato norma nezahrnuje. Tato evropská norma se používá
u vzorků s mikroskopickou precipitací přibližně náhodného rozdělení.

Z údajů měření získaných touto metodou lze provádět hodnocení podle jiných norem.

Tato evropská norma se nepoužívá u automatových ocelí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


