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Předmluva

Tento dokument (EN 10245-5:2011) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 106 „Válcované dráty
a dráty“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do dubna 2012, a to buď vydáním
identického textu nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je
nutno zrušit nejpozději do dubna 2012.

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

Tato norma sestává z těchto částí:

Část 1: Všeobecná pravidla;●

Část 2: Dráty s PVC povlaky;●

Část 3: Drát s PE povlakem;●

Část 4: Dráty s polyesterovým povlakem;●

Část 5: Drát z polyamidovým povlakem.●

Podle vnitřních předpisů 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

Tato evropská norma pro organické povlaky ocelových drátů zahrnuje požadavky všeobecné povahy
a také platí pro povlaky, pro které nejsou stanoveny zvláštní požadavky v následujících částech této
normy.

Následující části této normy se týkají konkrétních, jednoznačně definovaných povlaků nebo skupiny
povlaků. Tyto povlaky mohou mít vlastní specifické metodiky aplikace a platí pro ně zvláštní
požadavky, které jsou
předepsány v jednotlivých částech této normy, v jiných normách nebo v podkladových listech
výrobců.

Norma specifikuje požadavky a zkoušky nejen pro povlak, ale také pro materiál povlaku, ukazuje se
být neúčelné, aby všechny požadavky byly v jedné části a další zkoušky v jiné části. Následující
struktura uspořádání byla vybrána, aby se omezila složitost a usnadnilo používání.

Při vypracování tohoto souboru norem byla věnována pozornost názvům a transformaci organických
materiálů povlaku jeho aplikaci na výrobky ocelového drátu. Tyto organické materiály povlaku mohou



po aplikaci a jejich integraci do konečného drátěného výrobku, změnit charakteristiky a vlastnosti.

Tato norma specifikuje charakteristiky a zkoušky nejen pro organické povlaky, ale také pro materiály
povlaku, obojí před a po jejich aplikaci na ocelový drát a na výrobky z drátu. Kromě toho specifikuje
požadavky vhodnosti k činnosti a zkušební metody na organickém materiálu povlaku, které se stalo
nedílnou součástí hotového drátěného výrobku. Proto bylo dokázáno jako neúčelné, aby se uvedly
všechny požadavky v jedné částí a všechny zkoušky v jiné.

Aby se napomohlo spojitosti a omezila se složitost byla zvolena následující struktura normy:

Kapitola  4 je o dohodách vlastností a zkušebních metodách organického materiálu povlaku dodávaných●

výrobcem za účelem jeho aplikace na drátěný výrobek.

Předpokládá se, že zkoušky na organickém materiálu povlaku popsané v této části uskuteční
výrobce nebo aplikátor před nanášecím procesem.

Kapitola 5 se vztahuje na vlastnosti a zkušební metody pro „organický povlak“, kdy organický materiál●

povlaku byl aplikován a stal se nedílnou součástí hotového drátu. Předpokládá se tedy, že zkouška povlaku
bude provedena „aplikátorem“.
Kapitola 6 definuje technické parametry požadavků a zkušební metody „organických povlaků“ dokončeného●

drátěného výrobku a když to nelze provést, zkouška se provede na panelu „s povlakem“.

1 Předmět normy

Tato evropská norma, spolu EN 10245-1 stanoví charakteristiky a požadavky na ocelový drát
a výrobky z drátu s polyamidovým (PA6) povlakem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


