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Předmluva

Tento dokument (EN 1071-9:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 184 „Speciální
technická keramika“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2010 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 ledna 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových



práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje CEN/TS 1071:2004.

EN 1071 Speciální technická keramika – Metody zkoušení keramických povlaků sestává
z následujících částí:

Část 1: Stanovení tloušťky povlaku kontaktním profilometrem

Část 2: Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou

Část 3: Stanovení přilnavosti zkouškou vrypem

Část 4: Stanovení chemického složení elektronovou mikroanalýzou (EPMA)

Část 5: Stanovení pórovitosti [stažena]

Část 6: Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou

Část 7: Stanovení tvrdosti a Youngova modulu pomocnou kráterovou zkouškou [stažena]

Část 8: Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti

Část 9: Stanovení deformace při lomu

Část 10: Stanovení tloušťky povlaku z příčného výbrusu

Část 11: Stanovení vnitřního napětí podle Stoneyeho rovnice

Část 12: Zkouška vibračního ohřevu1)

Část 13: Určení obrusné rychlosti zkoušky vzorek-deska1)

Části 7, 8 a 11 jsou technické specifikace. Část 7 bude stažena z důvodu publikování EN ISO 14577-
4:2007

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu 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.

Úvod

Lomová deformace povlaku je kritický faktor, často určující výkonnost povlakem pokrytého výrobku.
To znamená, že překročení napětí lomu/deformace lomu na základě přímého namáhání nebo napětí
tepelným působením (špatně sladěné koeficienty teplotní roztažnosti povlaku a podkladu), vyvolává
tvorbu trhliny ve vrstvě, která v mnoha případech snižuje účinnost povlaku. Například korozně stálé
povlaky ztrácejí tvorbou trhlin svoje ochranné vlastnosti a optické povlaky se stávají vznikem trhlin
neúčinné. V mnoha případech je vznik trhliny prvním stupněm podstatně závažnějšího druhu selhání,
na větších plochách povlaku se mohou odlupovat celé vrstvy.

Míra, do které mohou součásti s povlakem odolávat vnějšímu namáhání, je důležitou vlastností pro



použití každého systému s povlakem; obvykle je nutno znát hodnotu napětí při lomu. Pro výpočet
napětí je nutno znát jak deformaci při lomu, tak i Youngův modul. Podle EN ISO 14577-4 [1], která
nahrazuje technickou specifikaci CEN/TS 1071-7, může být použito k určení Youngova modulu
instrumentální zkoušení průniku. Mohou se ale použít ještě jiné metody, založené na aktivaci ohybem
a nárazem, které se mohou rovněž použít [2], [3].

1 Předmět normy

Tato část EN 1071 popisuje metodu stanovení deformace při lomu keramických povlaků jednoosou
tahovou nebo tlakovou zkouškou, spojenou s akustickou emisí ke sledování počátku vzniku trhliny
v povlaku. Tahová nebo tlaková deformace může být rovněž použita při čtyřbodové zkoušce ohybem.
Ve vhodných případech se měření může provést při zvýšených teplotách, stejně jako při pokojové
teplotě.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


