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Předmluva

Tento dokument (CEN/TS 14243:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 366 „Projektová
komise – Recyklace pneumatik“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahradí CEN CWA 14243:2002.

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

Úvod

Tato technická specifikace je první ze série předpokládaných technických specifikací. Tato série by
měla zahrnovat programy zkoušení potřebné k charakterizaci každé výrobkové kategorie, jak je
znázorněno na níže uvedeném obrázku.

Obrázek 1 – Typické schéma programu zkoušení týkající se různých charakteristik zkoušených
v terénu a v laboratoři

Pneumatiky na konci životnosti sestávají zejména z pneumatik osobních automobilů, pneumatik pro
užitková a nákladní vozidla, vyrobených pro distribuci na evropském trhu. Výrobky z pneumatik na
konci životnosti se používají jako druhotná surovina, která má široké použití. Hlavní kategorie výrobků
z pneumatik na konci životnosti jsou definovány podle této technické specifikace na základě jejich
rozměru(ů). Podle metod zkoušení uvedených v normativních přílohách A, B, C a D lze provádět
stanovení dalších rozměrů nebo nečistot, pokud jsou požadovány v dohodě mezi výrobcem
a odběratelem nebo na základě vlastního rozhodnutí výrobce.

Pro výrobu, obchodování a používání materiálů z pneumatik na konci životnosti jsou nutné evropské
normy. Jsou také užitečné pro nákupce materiálů, regulační a kontrolní orgány a laboratoře.

Materiály vyrobené v různých etapách procesu úpravy pneumatik na konci životnosti, zejména
redukováním velikosti, jsou tyto:

rozsekané kusy: obvykle 300 mm a více;●

odřezky: obvykle 20 mm – 400 mm;●

vločky: obvykle 10 mm – 50 mm;●

granulát: obvykle 0,8 mm – 20 mm;●

prášek: obvykle méně než 0,8 mm;●

ocel;●

textilie.●

Mohou se rozlišovat zejména podle jejich rozměru(ů).

1 Předmět normy

Tato technická specifikace uvádí definice kategorií materiálů získaných z pneumatik na konci
životnosti, založené na jejich rozměru (rozměrech) nebo nečistotách. Uvádí také metody na stanovení
rozměru (rozměrů) materiálů získaných ze všech kategorií pneumatik na konci životnosti ve všech
etapách procesu úpravy a rovněž na stanovení nečistot.

Metody popsané v této technické specifikaci obsahují shromáždění vzorku a přípravu
reprezentativního vzorku, vycházející z plánu odběru vzorků pro účely stanovení rozměrů a nečistot.

Tato technická specifikace neobsahuje provozní výkon nebo účel použití materiálů, které jsou
považovány za předmět dohody mezi výrobcem a odběratelem.

POZNÁMKA Tato technická specifikace se nevztahuje na následné výrobky připravené z materiálů,



včetně regenerovaného kaučuku nebo na devulkanizovanou pryž, povrchově modifikovaný prášek
a pyrolytický produkt.

Účelem této technické specifikace není postihnout všechny případné bezpečnostní náležitosti spojené
s jejím používáním. Uživatel této normy zodpovídá za to, že před jejím použitím provede příslušná
opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví použitelnost zákonných omezení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


