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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1402-3 (72 6001) z června 2004.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma se od normy ČSN EN 1402-3 liší názvoslovím, kdy se vedle termínu „netvarové“ používá
termín „netvarové (monolitické)“, stejně jako je tomu u ostatních částí této normy. Norma přijala text
mezinárodní
normy ISO 1927-3 a jsou doplněny citované normy a dále opraveny některé postupy zkoušek.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 565 zavedena v ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta – Kovová tkanina, děrovaný plech
a elektroformovaná folie – Jmenovité velikosti otvorů

ISO 1927-1 zavedena v ČSN EN ISO 1927-1 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) –
Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace

ISO 1927-2 zavedena v ČSN EN ISO 1927-2 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) –
Část 2: Odběr vzorků



ISO 10058-1 zavedena v ČSN EN ISO 10058-1 (72 6077) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 1: Přístroje,
chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého)

ISO 10058-2 zavedena v ČSN EN ISO 10058-2 (72 6077) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
magneziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 2: Mokrý způsob

ISO 10058-3 zavedena v ČSN EN ISO 10058-3 (72 6077) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
magnéziových a dolomiových (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 3: Postup
pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a atomové emisní spektrometrie
s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES))

ISO 12677 zavedena v ČSN EN ISO 12677 (72 6067) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
rentgenovou fluorescenční analýzou – Metoda tavené perly

ISO 14719 zavedena v ČSN EN ISO 14719 (72 6077) Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla
a glazur – Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem

ISO 14720-1 dosud nezavedena

ISO 14720-2 dosud nezavedena

EN 15979 zavedena v ČSN EN 15979 (72 6079) Zkoušení keramických materiálů a výrobků – Přímé
stanovení hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní
spektroskopií (OES)
po excitaci stejnosměrným obloukem (DC)

EN 15991 zavedena v ČSN EN 15991 (72 6078) Žárovzdorné materiály a výrobky – Přímé stanovení
hmotnostních podílů nečistot v práškovém a zrnitém karbidu křemičitém optickou emisní
spektroskopií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) a s elektrotermickým odpařením (ETV)

ISO 20565-1 zavedena v ČSN EN ISO 20565-1 (72 6070) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 1: Přístroje,
chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

ISO 20565-2 zavedena v ČSN EN ISO 20565-2 (72 6070) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 2: Mokrý
způsob

ISO 20565-3 zavedena v ČSN EN ISO 20565-3 (72 6070) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 3: Postup
pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně
vázanou plazmou (ICP-AES)

ISO 21068-1 zavedena v ČSN EN ISO 21068-1 (72 6076) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
a surovin obsahujících karbid křemíku – Část 1: Základní informace a příprava vzorku

ISO 21068-2 zavedena v ČSN EN ISO 21068-2 (72 6076) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
a surovin obsahujících karbid křemíku – Část 2: Stanovení ztráty žíháním, obsahu celkového uhlíku,
volného uhlíku a karbidu křemíku, celkového a volného oxidu křemičitého a celkového a volného
křemíku

ISO 21068-3 zavedena v ČSN EN ISO 21068-3 (72 6076) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků



a surovin obsahujících karbid křemíku – Část 3: Stanovení obsahu dusíku, kyslíku, kovových
a oxidických složek

ISO 21078-1 zavedena v ČSN EN ISO 21078-1 (72 6075) Stanovení obsahu oxidu boritého
v žárovzdorných výrobcích – Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických
materiálech pro keramiku, sklo a glazury

ISO  21078-2  zavedena  v  ČSN  EN  ISO  21078-2  (72  6075)  Stanovení  obsahu  oxidu  boritého
v žárovzdorných výrobcích – Část 2: Postup s kyselou extrakcí ke stanovení obsahu oxidu boritého
v pojivech

ISO 21079-1 zavedena v ČSN EN ISO 21079-1 (72 6072) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý – Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45
% (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 1: Přístroje, chemikálie a rozklad

ISO 21079-2 zavedena v ČSN EN ISO 21079-2 (72 6072) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý – Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45
% (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 2: Mokrý způsob

ISO 21079-3 zavedena v ČSN EN ISO 21079-3 (72 6072) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý – Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45
% (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 3: Plamenová atomová absorpční
spektrofotometrie (FAAS) a atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES))

ISO 21587-1 zavedena v ČSN EN ISO 21587-1 (72 6071) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
hlinito-
křemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad
a vážkové stanovení oxidu křemičitého

ISO 21587-2 zavedena v ČSN EN ISO 21587-2 (72 6071) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
hlinito-
křemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 2: Mokrý způsob

ISO 21587-3 zavedena v ČSN EN ISO 21587-3 (72 6071) Chemický rozbor žárovzdorných výrobků
hlinito-
křemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) – Část 3: Postup s induktivně vázanou
plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie

ISO 26845 zavedena v ČSN EN ISO 26845 (72 6069) Chemický rozbor žárovzdorných materiálů –
Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií
(AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES))

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 1927-4 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 4: Stanovení
konzistence žárobetonů

ČSN EN ISO 1927-5 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 5: Příprava
a zpracování zkušebních těles

ČSN EN ISO 1927-6 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 6: Stanovení
fyzikálních vlastností



ČSN EN ISO 1927-7 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 7: Zkoušení
prefabrikátů

ČSN EN ISO 1927-8 (72 6001) Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) – Část 8: Stanovení
doplňkových vlastností
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v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 1927-3:2012) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 33 Žárovzdorné
materiály, ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 187 Žárovzdorné materiály a výrobky, jejíž
sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 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 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 1927-3 byl schválen CEN jako EN ISO 1927-3:2012 bez jakýchkoli modifikací.
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1 Předmět normy

Tato část ISO 1927 určuje metody zkoušení netvarových (monolitických) žárovzdorných výrobků
v dodaném stavu a zkoušení homogenity dodávek výrobku. Je vhodná pro žárobetony (hutné
a izolační), žárovzdorné torkretovací materiály, směsi pro odpichové otvory, injektážní směsi, suché
vibrační směsi, dusací materiály
definované v ISO 1927-1.



POZNÁMKA Přehled vhodných zkoušek je uveden v příloze A.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


