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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-07-07.
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v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 573-3:2013) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 132 Hliník a slitiny
hliníku, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2020 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 2020.

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 573-3:2013.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 132 pověřila
CEN/TC 132/WG 5 Lisované a tažené výrobky revizí EN 573-3:2013.

CEN/TC 132 se rozhodla při revizi tohoto dokumentu následovně:

–    doplnit slitinu EN AW-2016 v tabulce 2 a tabulce A.2;

–    doplnit slitinu EN AW-4025 v tabulce 4 a tabulce A.4;

–    doplnit slitinu EN AW-6050 v tabulce 6 a tabulce A.6;

–    doplnit slitinu EN AW-5018B v tabulce 5 a tabulce A.5;

–    doplnit slitinu EN AW-8026 v tabulce 8 a tabulce A.8;

–    opravit slitinu EN AW-5449 v tabulce A.5;

–    opravit slitinu EN AW-6064A v tabulce A.6;

–    upravit pořadí slitin, aby byly v souladu s „Aluminium Association System“.

EN 573 sestává z následujících částí pod společným názvem Hliník a slitiny hliníku – Chemické
složení a druhy tvářených výrobků

–    Část 1: Číselné označování

–    Část 2: Označování chemickými značkami

–    Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

–    Část 4: Druhy výrobků

–    Část 5: Kódování normalizovaných tvářených výrobků

CEN/TC 132 potvrzuje svou politiku, že v případě, kdy majitel patentu odmítne udělit licenci na
normalizované standardní výrobky za přiměřených a nediskriminačních podmínek, potom tento
výrobek bude vyjmut z odpovídajícího dokumentu.



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, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje mezní hodnoty chemického složení tvářeného hliníku a tvářených slitin
hliníku a druhy výrobků.

POZNÁMKA Mezní hodnoty chemického složení hliníku a slitin hliníku stanovené dále jsou zcela
shodné s mezními hodnotami chemického složení odpovídajících slitin registrovaných Aluminum
Association, 1525, Wilson Boulevard, Suite 600, Arlington, VA 22209, USA.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


