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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:                                                      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 61 Plasty, subkomise SC 2 Mechanické vlastnosti.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 10350-1:2007), které bylo technicky
zrevidováno. Zahrnuje také změnu ISO 10350-1:2007/Amd1:2014.

Seznam všech částí souboru ISO 10350 lze nalézt na webových stránkách ISO.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


Úvod
Podnětem k vypracování souboru norem ISO 10350 bylo zjištění výrobců plastů, že data, která jsou
k dispozici, nelze snadno použít ke srovnání vlastností podobných druhů plastů, zvláště jsou-li data
přejímána z různých zdrojů. I při použití stejných normalizovaných zkoušek je často možné využívat
široký rozsah přípustných alternativních zkušebních podmínek, takže získaná data se stávají
nesrovnatelnými. Smyslem tohoto dokumentu je definovat určité metody a zkušební podmínky,
potřebné ke stanovení a prezentaci hodnot, které umožní platné srovnání materiálů.

Soubor norem ISO 10350 se zabývá zkouškami, které poskytují „jednobodové hodnoty“ pro omezený
počet vlastností, běžně obsažených v normách výrobku a používaných pro předběžný výběr
materiálů. Jednobodové hodnoty představují nejzákladnější způsob specifikace vlastností materiálů.
Soubor norem ISO 10350 proto představuje první kroky k účinnému výběru a použití plastů v mnoha
aplikacích, pro něž byly plasty zamýšleny.

Další mezinárodní normy (ISO 11403-1, ISO 11403-2 a ISO 11403-3) se zabývají standardními
způsoby stanovení a prezentace tzv. vícebodových hodnot, tj. více jednobodových vlastností. Lze jimi
znázornit závislost dané vlastnosti na důležitých faktorech, jako je čas, teplota a přítomnost určitého
přirozeného nebo chemického prostředí. Tyto normy zvažují některé další vlastnosti. Jejich použití
umožní vytvoření dokonalejší databáze hodnot než norma, používající pouze jednobodové hodnoty.
Norma ISO 11403 proto umožňuje přesnější rozhodování o vhodnosti plastu pro určitou aplikaci.
Norma ISO 11403-1, která se zabývá mechanickými vlastnostmi, pomáhá navíc odhadnout chování
tvářených dílů, norma ISO 11403-2, která se zabývá zpracovatelskými vlastnostmi, pomáhá předvídat
chování taveniny při zpracování. Norma ISO 11403-3 se zabývá vlivy prostředí na vlastnosti. Lze
předpokládat vznik dalších částí normy ISO 11403, které budou zahrnovat další vlastnosti.



1 Předmět normy
Soubor norem ISO 10350 určuje konkrétní zkušební metody pro stanovení a prezentaci
srovnatelných hodnot určitých základních vlastností plastů. Obecně je každá vlastnost znázorněna
prostřednictvím jednotlivé měřené hodnoty. V určitých případech však určují dvě hodnoty, stanovené
za různých zkušebních podmínek, jednu vlastnost. Vlastnosti jsou většinou udávány výrobcem
v normách výrobku. Tento dokument platí především pro nevyztužené a vyztužené termoplasty
a reaktoplasty, které lze vstřikovat, lisovat nebo zpracovávat ve formě desek určité tloušťky. Pro účely
tohoto dokumentu se dlouhými vlákny rozumí délka vláken před zpracováním větší než 7,5 mm.

POZNÁMKA ISO 10350-2 pojednává speciálně o plastech vyztužených dlouhými nebo kontinuálními
vlákny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


