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Předmluva

Tento dokument (EN 530:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 162 „Ochranné oděvy,
včetně ochrany paží a rukou a záchranných vest“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2011 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 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenesou zodpovědnost za identifikaci jakéhokoliv patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 530:1994.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou částí tohoto
dokumentu.

V příloze A jsou uvedeny podrobnosti o významných technických změnách mezi touto evropskou
normou a předchozím vydáním EN 530:1994.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

Úvod

Tento dokument popisuje zkoušení odolnosti materiálů ochranných oděvů proti oděru. Je třeba uvést,
že k provedení zkoušky oděrem podle tohoto dokumentu jsou stanoveny následující parametry:

– odírací materiál;

– výměna odíracího materiálu;

– ovzduší pro klimatizování a zkoušení;

– odstraňování zbytků;



– použitý tlak;

– zjištění poškození v případě použití metody 1;

– počet otáček v případě použití metody 2.

Obvykle jsou tyto parametry stanoveny ve výrobkových normách.

1 Předmět normy

Tato evropská norma popisuje dvě metody zkoušení odolnosti materiálů proti oděru s použitím
stejného odíracího zařízení. První metoda popisuje stanovení odolnosti materiálů ochranných oděvů
proti oděru. Druhá metoda popisuje předběžnou přípravu těchto materiálů oděrem, pokud jsou
zkušební vzorky dále používány pro další metody zkoušení nebo pro vyhodnocení zbývajících
ochranných vlastností.

Pro účely této normy je odíracím materiálem vlněná tkanina.

Pokud jsou používány jiné odírací prostředky (například skelný papír), měly by být stanoveny
požadavkovými normami. Pokyny pro upevnění nestandardních odíracích materiálů by měly být
popsány v požadavkové normě.

Tato evropská norma je použitelná jako referenční norma na oděr pro normy a technické podmínky
pro textilní materiály na ochranné oděvy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


