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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-11-11.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,



Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.
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Ref. č. EN 843-5:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN 843-5:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 184 „Speciální technická
keramika“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 dát 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 června 2006.

Tento dokument nahrazuje ENV 843-2:1995.

V EN 843 Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové
teplotě

Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu



Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru

Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní
rychlosti přírůstku
napětí

Část 4: Stanovení povrchové tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Rockwella

Část 5: Statistické vyhodnocení

Část 6: Návod na fraktografické zkoušky

V čase publikace této revize části 5, byla k dispozici část 6 publikovaná jako technická specifikace.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.
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1 Předmět normy

Tato část EN 843 určuje metodu pro statistickou analýzu dat pevnosti keramiky pomocí
dvouparametrového Weibullova rozdělení s použitím techniky odhadu maxima pravděpodobnosti.
Předpokládá, že údaje byly převzaty z jedné sady zkoušek provedených za jmenovitě shodných
podmínek.
POZNÁMKA 1 Weibullova analýza je v podstatě přesně platná pouze v případě lineárně elastického
lomového chování až do bodu porušení tzn. pro dokonale křehký materiál a za podmínek, při kterých
se trhliny limitující pevnost vzájemně neovlivňují a za kterých je pouze jediný soubor trhlin limitujících
pevnost.

Pokud se objeví podkritický růst trhliny nebo lomu předchází deformace creepem, tak může být
Weibullova analýza ještě použita, jestliže se výsledky hodí pro Weibullovo rozdělení, ale numerické
parametry se mohou měnit v závislosti na velikosti těchto účinků. Pokud není možné určit stupeň, od
kterého nastal podkritický růst trhliny nebo deformace creepem, umožňuje tato evropská norma
analýzu obecné situace, při které by se mohl objevit růst trhliny nebo creep, za předpokladu, že se
zohlední to, že parametry odvozené z analýzy nemusí být stejné jako ty, které jsou odvozené z dat bez
podkritického růstu trhliny nebo creepu.
POZNÁMKA 2 Tato evropská norma používá stejné výpočtové postupy jako metoda A z ISO
20501:2003 [1], ale neposkytuje metodu zabývající se cenzurovanými daty (metoda B z ISO 20501).

-- Vynechaný text --


