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Národní předmluva
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technické normalizace, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
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Předmluva



Tento dokument (CEN/TS 15867:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 184 „Speciální
technická keramika“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
[a/nebo CENELEC] by neměly být zodpovědné za jejich identifikaci.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto technickou specifikaci oznámit národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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.

1 Předmět normy

Tato technická specifikace obsahuje pokyny pro:

ověření stupně vychýlení zatěžovacího zařízení zkušebního stroje při použití referenčního vzorku rovnoměrně●

zatěžovaného v tahu nebo v tlaku;
korekce chyb způsobených např. při torzi nebo ohybu.●

Tento dokument není určen ke stanovení kvantitativní a přijatelné meze před zkoušením
kompozitních materiálů s keramickou matrix jednosměrným (1D), dvousměrným (2D) a třísměrným
(xD, s 2 < x L 3) zatížením podél základní osy výztuže. Tato mez závisí na citlivosti každého druhu
kompozitu k chybě vychýlením.

POZNÁMKA 1 Tato hranice má být dohodnuta mezi zkušební organizací a zákazníkem.

POZNÁMKA 2 Monolitické keramiky jsou velmi citlivé na chyby vychýlením, zatímco kompozitní
materiály s keramickou matrix (CMCs) nejsou k nim příliš citlivé.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


