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Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8307 (64 5438) z června 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 8307:2007 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN ISO z června 2008 převzala EN ISO 8307 schválením k přímému používání jako ČSN,
tato norma ji přejímá překladem.

Hlavními změnami ve vztahu k předchozí normě ČSN EN ISO 8307:1999 (zaváděla EN ISO 8307:1997)
jsou:

začlenění automatické metody;●

použití elektronických senzorů;●

měření výšky odskoku kuličky.●
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 8307:2007) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 45 „Pryž a výrobky
z pryže“
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 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 června 2008.

Je třeba upozornit na možnost, že na některé části tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová
práva. CEN (a/nebo CENELEC) za jejich identifikaci nenese žádnou zodpovědnost.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8307:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: 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,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 8307:2007 byl schválen CEN jako EN ISO 8307:2007 bez jakýchkoliv modifikací.
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UPOZORNĚNÍ  –  Osoby pracující  podle  této  normy by  měly  být  seznámeny s  běžnými
zásadami  laboratorní  praxe.  Tato  norma  nepostihuje  všechny  problémy  bezpečnosti
spojené  s  jejím  použitím,  které  se  mohou  vyskytnout.  Uživatel  je  zodpovědný  za
dodržování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví a za zajištění souladu s jakýmikoliv
zákonnými požadavky.

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje metodu pro stanovení odrazové pružnosti měkkých lehčených polymerních
materiálů z odskoku kuličky.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


