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Předmluva

Tento dokument (EN 14286:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 132 „Hliník a slitiny
hliníku“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2009 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 března 2009.

Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování
některých nebo veškerých takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 14286:2007.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 132 pověřila CEN/TC 132/WG 7
„Plechy, pásy a desky“ revizí EN 14286:2007.

Byly provedeny následující technické změny:

tabulka 1: mění se hodnoty tažnosti a poloměr ohybu při 180° u slitiny EN AW-5059 ve stavu H112;●

tabulka 1: mění se hodnota tažnosti u slitiny EN AW-5186 ve stavu O/H111;●

tabulka 1: byly doplněny názvy Rm (mez pevnosti v tahu), Rp0,2 (smluvní mez kluzu) a A (tažnost při přetržení).●

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 tyto
výrobky musí být vyjmuty 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, 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.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje technické dodací předpisy, mechanické vlastnosti, mezní úchylky rozměrů
a tvaru válcovaných polotovarů ze slitin hliníku určených pro nádrže pro skladování a přepravu
nebezpečných látek, především benzínu a dalších kapalných uhlovodíků.

Tento dokument platí pro pásy, plechy a desky válcované za tepla nebo za studena o tloušťce od
3,0 mm do a včetně 12,0 mm používané jako materiál na stěny.



POZNÁMKA Shoda s tímto dokumentem nezajišťuje shodu s národními nebo mezinárodními předpisy.
Uživatel dokumentu je odpovědný za kontrolu, že jím objednaný nebo zakoupený materiál vyhovuje
všem příslušným předpisům. V závislosti na chemických a fyzikálních vlastnostech přepravovaných
nebo skladovaných nebezpečných látek může být k vyhovění platným předpisům potřebné dohodnout
v objednávce doplňkové vlastnosti nebo podmínky kontroly.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


