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Národní předmluva
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Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů
při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou
Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room
temperature - Determination of elastic properties by an ultrasonic technique

 
Céramiques techniques avancées - Propriétés
mécaniques des céramiques composites
à température ambiante - Détermination
des propriétés élastiques par une méthode
ultrasonore

Hochleistungskeramik - Mechanische
Eigenschaften
keramischer Verbundwerkstoffe bei
Raumtemperatur -
Bestimmung von elastischen Eigenschaften
mittels
Ultraschallwellen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2007-10-13.



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, 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, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2007 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
                            Ref. č. EN 14186:2007 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva
Tento dokument (EN 14186:2007) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 184 „Speciální technická
keramika“, jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2008 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 května 2008.

Tento dokument nahrazuje ENV 14186:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, Bulharsko, 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, ©panělsko, ©védsko a ©výcarsko.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma určuje ultrazvukové metody pro stanovení komponent tenzoru pružnosti
kompozitních materiálů s keramickou matrix při pokojové teplotě. Z komponent tenzoru pružnosti
mohou být stanoveny Youngův modul, modul ve smyku a Poissonův poměr.

Tato evropská norma je použitelná na všechny kompozitní materiály s keramickou matrix vyztužené
kontinuálními vlákny: jednosměrně (1D), dvojsměrně (2D) a trojsměrně (xD, kde 2 < x £ 3), které mají
alespoň ortotropní symetrii a jejichž osy symetrie materiálu jsou známy.

Tato metoda je použitelná pouze, když délka použité ultrazvukové vlny je větší než tlouš»ka
reprezentativního elementárního objemu, přičemž reprezentativní horní hranice frekvenčního rozsahu je
pevně stanovena použitými snímači.
POZNÁMKA Vlastnosti zjištěné touto metodou nejsou srovnatelné s moduly získanými podle EN 658-1, EN
658-2 a EN 12289.

-- Vynechaný text --


