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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3037:2013) vypracovala technická komise ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 172 Vlákniny, papír a lepenka, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2014 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 února 2014.

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

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3037:2007.

Podle vnitřních předpisů 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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 3037:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 3037:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Princip 7

5 Přístroje 7

6 Odběr vzorků 7

7 Klimatizování 8

8 Příprava zkušebních vzorků 8

9 Postup 8

10 Výpočet 9

11 Protokol o zkoušce 9

Příloha A (informativní) Příklady vhodných řezacích zařízení 10



Příloha B (informativní) Preciznost údajů 11

Bibliografie 12

Úvod

V různých částech světa se používá řada metod pro určování pevnosti v tlaku na hranu. Tyto metody
lze rozdělit do tří skupin takto:

metody, ve kterých je opatrně vyříznutý obdélníkový zkušební vzorek testován bez zvláštního zpracovánía.
nebo úpravy (například ISO 3037);
metody, ve kterých jsou okraje zkušebního vzorku, na které působí síla, navoskovány, aby se předešlob.
ovlivnění výsledků zkoušky „okrajovými vlivy“ (například ISO 13821 Vlnitá lepenka – Stanovení pevnosti
v tlaku na hranu (metoda s voskovými hranami);
metody, ve kterých okraje zkušebního vzorku nejsou navoskovány, ale tvar zkušebního vzorku je takový, žec.
délka je podstatně snížena v bodě, který leží uprostřed mezi zatěžovanými hranami, aby se vyvolala
porucha ve vzdálenosti od těchto hran (například JIS Z 0403-2).

Rozměry zkušebního vzorku se liší od jedné skupiny ke druhé a ve skupině c) se metody liší ve tvaru
a způsobu zkrácení délky a v tom, zda zkušební vzorek je, či není během drcení držen ve svorce.

Metody nemusí poskytovat stejné číselné výsledky, ale může být prokázáno, že většinu z nich je
možné používat pro předpověď síly působící shora dolů, které bude dosaženo, když je lepenka
správně převedena do přepravního obalu.

Tato mezinárodní norma popisuje metodu ze skupiny a). Je určena jako metoda pro měření kvality
a pro účely určení kvality, a je vybrána proto, že upravuje kompresní sílu působící shora dolů
konečného přepravního obalu a protože je to nejjednodušší a provozně nejvýhodnější metoda, což je
důležitý faktor v případě potřeby provádění velkého počtu zkoušek. Nicméně, tato metoda neměří
skutečnou vnitřní pevnost v tlaku vlnité lepenky a poskytuje nižší výsledky, než většina metod ve
skupině b) a c). Tento systematický rozdíl je způsoben okrajovými efekty.

Další metody je možné používat pro jiné účely, a to zejména pokud je předmětem zkoušky studovat
základní konstrukční charakteristiky obalu.

Existují dostupné metody pro výpočet pevnosti v tlaku na hranu z kompresní síly papírových součástí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu pro stanovení pevnosti vlnité lepenky v tlaku na hranu –
metodu s nevoskovými hranami. Je použitelná pro všechny stupně vlnité lepenky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


