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Předmluva

Text ISO 18286:2008 byl připraven technickou komisí ISO/TC 17 „Ocel“ Mezinárodní organizací pro
normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 18286:2010 technickou komisí ECISS TC 105 „Oceli
k tepelnému zpracování, legované oceli, automatové oceli a korozivzdorné oceli" jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 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 prosince 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakékoliv nebo všechna tato patentová
práva.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni 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, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 18286:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 18286:2010 bez jakéhokoliv modifikace.
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1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro mezní úchylky a tolerance pro plech za tepla
válcovaný z korozivzdorné oceli vyrobený na vratné stolici (kvarto plech) s následujícími
charakteristikami:

a) jmenovitá tloušťka, t, 4 mm ? t ? 250 mm;

b) jmenovitá šířka, w, w ? 600 mm.

Mezní úchylky plechu šířky w < 600 mm stříhaného nebo podélně děleného širšího plechu se musí
dohodnout mezi výrobcem a odběratelem při objednávání.

Tato mezinárodní norma není vhodná pro kruhový výstřižky, pro plech vyrobený na zakázku,
žebrovaný plech nebo slzičkový podlahový plech nebo širokou plochou ocel, ani pro kontinuální
výrobní proces plechů (svinovaný plech).

Tato mezinárodní norma nezahrnuje kruhový výstřižky, plech vyrobený na zakázku, žebrovaný plech
nebo slzičkový podlahový plech nebo širokou plochou ocel. Nezahrnuje kontinuální výrobní proces
plechů (svinovaný plech), protože mezní úchylky pro tyto plechy jsou definované v jiné mezinárodní
normě (viz ISO 9444).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


