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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 342:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 162 Ochranné oděvy včetně
ochrany
rukou a paží a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit 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 května 2018.

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

Tento dokument nahrazuje EN 342:2004.

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 informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

Nejvýznamnější změny, které byly provedeny v tomto novém vydání, jsou uvedeny v příloze A.

V souladu s vnitřními předpisy 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, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tento dokument je publikován proto, aby bylo v Evropě, v zájmu výrobců, zkušebních ústavů
a konečných spotřebitelů – uživatelů, dosaženo společných základů pro stanovení požadavků
a zkušebních metod pro ochranné oděvní soupravy a oděvní součásti proti chladu. Měření vlastností
a jejich následné zatřídění je určeno pro zajištění náležitého stupně ochrany v různých podmínkách
užívání. Tepelná izolace celé soupravy oděvu nebo oděvní součásti a prodyšnost jsou základními
vlastnostmi, které jsou zkoušeny a vyznačeny na štítku (etiketě).

Tepelná izolace je nejdůležitější vlastností a je měřena na celé soupravě oděvu při použití tepelné
figuríny
v životní velikosti, aby se posoudil účinek jednotlivých vrstev, padnutí, tvarové přizpůsobivosti,
pokrytí a střihu.

V tomto ohledu se tato norma liší od mnohých jiných norem, stanovících pouze vlastnosti materiálů.
Izolace je zkoušena na úplných soupravách a oděvních součástech po definované předběžné úpravě,
která zajišťuje, že při zpracování oděvu jsou zohledněny mechanické aspekty, takže provádění
zkoušek, jako je ohebnost nebo oděr, není nutné. Mělo by se brát v úvahu, že při častém používání
mohou soupravy a oděvní součásti znatelně ztrácet své izolační schopnosti vlivem čištění
a opotřebení. Obecně platí, že výrobky s vysokou kvalitou a dobře udržované oděvy jsou v tomto
ohledu méně ovlivňovány.

Vítr může značně zvýšit ztráty tepla sdíleného prouděním (konvekcí). Prodyšnost vrchovým
materiálem je proto důležitým činitelem, který musí být brán v úvahu ve vztahu k ochraně uživatele
před chladem.

V chladných podmínkách, jak jsou definovány v normě, je vystavení vodě málokdy možné a je
považováno
za omezené, proto tato norma obsahuje pouze volitelné požadavky na pronikání vody. V případě, že
vystavení vodě není omezeno, platí EN 343.

Hodnota lcler výsledné efektivní tepelné izolace může být použita pro určení rozsahu teplot podle
tabulek C.1 a C.2. Tento informační návod je výhodný pro výběr vhodné ochranné oděvní součásti
(vhodných ochranných oděvních součástí) proti chladu, jestliže byla hodnota lcler výsledné efektivní
tepelné izolace oděvní součásti (oděvních součástí) změřena na tepelné figuríně.

Při pobytu v chladu je nutné se vyvarovat pocení, protože absorbovaná vlhkost postupně snižuje
izolaci. Nejlépe se toho dosáhne výběrem izolace spíše optimální než maximální, a prostřednictvím
poddajného, přizpůsobitelného oděvu než těsnými a uzavřenými oděvními soupravami. Dosažení
odvodu tepla a vlhkosti větráním oděvu pomocí regulovatelných otvorů a zapínání je účinnější než
pasivní difúze mnoha vrstvami oděvu. V některých podmínkách při přerušovaném pobytu v chladu
(např. při práci v mrazírnách) nebo v podmínkách kolem 0 °C se hodnota výparného odporu textilie
stává stále důležitější a textilie s nízkou hodnotou mohou přispívat ke zlepšení tepelné rovnováhy
a tepelné pohody.



1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro užitné vlastnosti oděvních souprav
(tj. dvoudílných obleků nebo kombinéz) k ochraně proti účinkům chladného prostředí s teplotou
rovnající se –5 °C nebo nižší (viz příloha C). Tyto účinky zahrnují nejen nízkou teplotu vzduchu, ale
také vlhkost a rychlost proudění vzduchu.

Požadavky a zkušební metody pro oděvní součásti na ochranu před chladným prostředím jsou
stanoveny v EN 14058.

Ochranné vlastnosti a požadavky na obuv, rukavice a samostatné pokrývky hlavy jsou vyňaty
z oblasti působnosti této normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


