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Předmluva

Tento dokument (EN 623-5:2009) 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.

Tento dokument nahrazuje ENV 623-5:2002.

EN 623 se skládá z pěti částí pod obecným názvem „Speciální technická keramika – Monolitická
keramika – Všeobecné a strukturální vlastnosti“.

Část 1: Stanovení přítomnosti vad penetrací barviva

Část 2: Stanovení hustoty a pórovitosti

Část 3: Stanovení velikosti zrn

Část 4: Stanovení drsnosti povrchu

Část 5: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků

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.

1 Předmět normy

Tato část EN 623 specifikuje manuální metodu k provádění měření pro stanovení objemového podílu
hlavních fází speciální technické keramiky použitím mikrosnímků leštěných nebo leptaných řezů,
překrytých pravoúhlým rastrem linií a načítáním počtu průsečíků ležících přes každou fázi.



POZNÁMKA 1 Tato metoda předpokládá, že objemové frakce skutečných fází jsou ekvivalentní ploše
frakcí, které podle stereologických principů odpovídají náhodně provedeným příčným řezům.

POZNÁMKA 2 Pokyny pro leštění a leptání speciální technické keramiky lze nalézt v přílohách A a B.

Metoda platí pro keramiku s jednou nebo více odlišnými sekundárními fázemi, takovými jaké byly
nalezeny, například v Al2O3/ZrO2, Si/SiC nebo Al2O3/SiCw.

Pokud zkušební materiál obsahuje oddělené póry, mohou být tyto zpracovány pro účely této metody
jako sekundární fáze pokud neexistuje žádný důkaz o tom, že by se při leštění vytrhovala zrna, která
by byla zaměněna se skutečnými póry.

POZNÁMKA 3 Pokud materiál obsahuje více, než 20 % pórovitosti existuje značné riziko, že
mikrostruktura bude poškozena během procesu leštění a měření objemového podílu pórů může být
nesprávné.

Objemové podíly sekundární fáze nebo pórovitost v úrovni menší než 0,05 mohou způsobit značnou
chybu a možný rozptyl výsledků. Je obvykle nutný větší počet mikrosnímků, při minimálním počtu tří,
aby se zlepšila shoda a přesnost výsledků.

POZNÁMKA 4 Mnoho druhů keramiky obsahuje malá množství sekundárních skelných fází. Pro
rozumný odhad podílu skelné fáze by měla být skelná fáze mezi zrny krystalů lehce zjistitelná, a proto
by měla mít šířku alespoň 0,5 mm. Metoda v této EN není vhodná pro úzké skelné vrstvy kolem zrn.

Tato metoda předpokládá, že vybrané oblasti připravených příčných řezů jsou statisticky typické pro
veškeré vzorkované části.

POZNÁMKA 5 Mikrostruktura je zřídka kdy homogenní a obsahy fází jsou rozdílné na různých
mikrosnímcích. Musí být sledován dostatečně velký počet připravených příčných řezů, aby se zajistilo,
že pro vyhodnocení budou vybrány reprezentativní oblasti, které neobsahují žádné nápadné
nesprávnosti.

Někteří uživatelé této EN mohou požadovat použití automatické nebo poloautomatické obrazové
analýzy mikrosnímků nebo přímo zachyceného obrazu mikrostruktury. Toto je aktuálně mimo rozsah
této EN, ale některé pokyny jsou uvedeny v příloze C.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


