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Armatury - Materiály pro tělesa, víka
s otvory a víka Část 1: Oceli specifikované
v evropských normách
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Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 1: Steels specified in European Standards
Appareils de robinetterie - Matériaux pour les corps, chapeaux et couvercles - Partie 1: Aciers
spécifiés dans les normes européennes
Armaturen - Werkstoffe für Gehäuse, Oberteile und Deckel - Teil 1: Stähle, die in Europäischen
Normen festgelegt sind

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1503-1:2000. Evropská norma EN 1503-1:2000 má
status české technické normy.
This standard is the Czech version of the European Standard EN 1503-1:2000. The European Standard
EN 1503-1:2000 has the status of a Czech Standard.
Nahrazení předchozích norem
Tato norma nahrazuje ČSN EN 1503-1 (13 3022) z června 2001.

© Český normalizační institut,
2002
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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Národní předmluva
Změny proti předchozí normě
Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 1503-1:2000 do soustavy norem ČSN.
Zatímco ČSN EN 1503-1 z června 2001 převzala EN 1503-1:2000 schválením k přímému používání
jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.
Citované normy
prEN 1092-1:1997 nezavedena, nahrazena prEN 1092-1:2001, dosud nezavedena
EN 10025 zavedena v ČSN EN 10025 (42 0904) Výrobky válcované za tepla z nelegovaných
konstrukčních ocelí. Technické dodací podmínky, (obsahuje změnu A1:1993)
EN 10027-1 zavedena v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí - Část 1: Systém
zkráceného označování. Základní symboly
EN 10027-2 zavedena v ČSN EN 10027-2 (42 0012) Systémy označování ocelí. Část 2: Systém číselného
označování
EN 10028-2 zavedena v ČSN EN 10028-2 (42 0938) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a
zařízení - Část 2: Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty
EN 10028-3 zavedena v ČSN EN 10028-3 (42 0939) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a
zařízení - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané
EN 10028-4 zavedena v ČSN EN 10028-4 (42 0940) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a
zařízení - Část 4: Oceli legované niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách
EN 10028-7 zavedena v ČSN EN 10028-7 (42 0943) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a
zařízení - Část 7: Korozivzdorné oceli
EN 10213-2 zavedena v ČSN EN 10213-2 (42 1262) Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky
pro tlakové nádoby - Část 2: Značky ocelí pro použití za normální teploty a za zvýšených teplot
EN 10213-3 zavedena v ČSN EN 10213-3 (42 1262) Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky
pro tlakové nádoby - Část 3: Značky ocelí pro použití za nízkých teplot
EN 10213-4 zavedena v ČSN EN 10213-4 (42 1262) Technické dodací podmínky pro ocelové odlitky
pro tlakové nádoby - Část 4: Značky austenitických a austeniticko-feritických ocelí
EN 10222-2 zavedena v ČSN EN 10222-2 (42 0291) Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách, (v návrhu)
EN 10222-3 zavedena v ČSN EN 10222-3 (42 0292) Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách
EN 10222-4 zavedena v ČSN EN 10222-4 (42 0293) Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu
EN 10222-5 zavedena v ČSN EN 10222-5 (42 0294) Ocelové výkovky pro tlakové nádoby a zařízení Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli, (v návrhu)

CR 10260 zavedena v ČSN CR 10260 (42 0011) Systémy označování ocelí - Přídavné symboly
Vypracování normy
Zpracovatel: Chevess, v.o.s Brno, IČO 00544990, Ing. Miloslav Janíček
Technická normalizační komise: TNK 50 - Armatury
Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová
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EVROPSKÁ NORMA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 1503-1
Říjen 2000

ICS 23.060.00; 77.140.30
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka Část 1: Oceli specifikované v evropských normách
Valves - Materials for bodies, bonnets and covers Part 1: Steels specified in European Standards
Appareils de robinetterie - Matériaux pour
Armaturen - Werkstoffe für Gehäuse,
les corps, chapeaux et couvercles - Partie 1:
Oberteile
Aciers spécifiés dans les normes européennes und Deckel - Teil 1: Stähle, die in
Europäischen Normen festgelegt sind
Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-10-06.
Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.
Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2000 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli
č. EN 1503-1:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.

Ref.
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Předmluva
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 „Průmyslové armatury“, jejíž
sekretariát je v AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2001 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 dubna 2001.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a
Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující
aplikační normy a normy výrobků, které samy podporují splnění základních bezpečnostních
požadavků směrnic nového přístupu, a které se odkazují na tuto evropskou normu.
EN 1503 obsahuje čtyři části:
–

Část 1: Oceli specifikované v evropských normách;

–

Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách;

–

Část 3: Litiny specifikované v evropských normách;

–

Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma obsahuje seznam ocelí pro přetlakem zatěžovaná tělesa armatur, víka s otvory a
víka, které jsou uvedeny v evropských normách.

-- Vynechaný text --

