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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1982:2008) vypracovala technická komise CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2018 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 března 2018.

Tento dokument nahrazuje EN 1982:2008.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah se směrnicí EU 2014/68/EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila
CEN/TC 133/WG 7 Ingoty a odlitky přípravou revize následující normy:

EN 1982:2008 Měď a slitiny mědi – Ingoty a odlitky

Ve srovnání s EN 1982:2008 byly provedeny následující významné technické změny:

a)   zavedeno zřetelnější rozlišení mezi ingoty a odlitky s ohledem k použití v tlakovém zařízení
v celé normě;

b)   doplnění informací o materiálech vztahující se k použití v tlakovém zařízení v úvodu
a v předmětu normy;

c)   doplnění informací týkající se materiálů, které mohou být použity pro výrobky v kontaktu
s pitnou vodou
v tabulkách F.1, F.4, G.4, G.8, G.9, H.2, K.2, P.1 a P.2;

d)   nové uspořádání tabulek chemického složení a mechanických vlastností materiálů, které byly
převedeny
z kapitoly 6 do přílohy C až přílohy P;

e)   doplnění následujících 16 nových materiálů: CB773S a CC773S (nová tabulka F.4), CB757S
a CC757S (nová tabulka G.8), CB768S a CC768S (nová tabulka H.2), CB770S a CC770S (nová
tabulka G.4), CB771S a CC771S (nová tabulka F.1), CB772S a CC772S (nová tabulka G.9)
CB245E a CC245E (nová tabulka P.1) a CB246E a CC246E (nová tabulka P.2);

f)    doplnění termínů „ingot“ a „odlitek“ a jejich definicí v kapitole 3;

g)   vypuštění položky o) v kapitole 5 Údaje objednávky a přečíslování následujících položek;

h)   rozdělení mezi ingoty a odlitky s ohledem k použití v tlakovém zařízení v 6.2.1 Ingoty a v 6.2.2
Odlitky;

i)    revize článků 5 i), 6.1, 6.4, 6.5 a 8.2.3;

j)    údaj, že mechanické vlastnosti pro „Tlakové lití – GP“ pro odlitky jsou povinné;



k)   změna tabulky ZA.1;

l)    vypuštění B.5;

m)  několik edičních změn.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tato evropská norma pro ingoty ze slitiny mědi a odlitky z mědi a slitiny mědi je založena na
dřívějších národních normách a harmonizuje požadované chemické složení a mechanické vlastnosti.

Tato evropská norma nezahrnuje lité netvářené výrobky z mědi, které jsou určeny k výrobě
tvářených výrobků a které jsou předmětem EN 1976. Nezahrnuje rovněž předslitiny určené k výrobě
slitin mědi, které jsou předmětem EN 1981.

Podstatné informace týkající se správného objednávání, uvedené v kapitole 5 normy, jsou doplněny
do přílohy A, která je založena na doporučeném postupu pro objednávání a dodávání odlitků
uvedeném v EN 15591. Jejím účelem je pomoci odběrateli při poskytování úplných informací
dodavateli zajišťujících, že odlitky splní požadavky určené odběratelem. Doporučuje se, aby byly
uskutečněny konzultace mezi odběratelem a dodavatelem při pop-
távce a objednávání.

Odběr vzorků a rozsah zkoušení, kde jsou vhodné, jsou stanoveny v kapitole 7. Pro určitá použití
smějí být požadovány přísnější kontrolní postupy. Příloha B uvádí rozsah doplňkových kontrolních
postupů, které smějí být vyža-
dovány podle volby odběratele [viz kapitola 5 o)].

Některá měď a slitiny mědi mohou být použity pro odlitky pro tlakové zařízení. Ingoty nejsou vhodné
pro tlakové zařízení.

Přípustné třídy materiálu mědi a slitin mědi pro tlakové aplikace a podmínky pro jejich použití jsou
uvedeny
u konkrétních výrobků nebo použití norem.

Pro návrh tlakového zařízení platí zvláštní pravidla návrhu.

Příloha ZA poskytuje informace týkající se shody přípustných tříd materiálů mědi a slitin mědi
použitých v odlitcích směrnice nového přístupu tlakového zařízení 2014/68/EU.

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že prohlašovaná shoda s tímto
dokumentem může zahrnovat použití patentu týkajícího se slitiny CuZn21Si3P-B (CB768S)
a CuZn21Si3P-C (CC768S)
uvedené v tabulce H.2 stejně jako slitiny CuSi4Zn4MnP-B (CB245E) a CuSi4Zn4MnP-C (CC245E)
uvedené
v tabulce P.1 stejně jako slitiny CuSi4Zn9MnP-B (CB246E) a CuSi4Zn9MnP-C (CC246E) uvedené
v tabulce P.2.

CEN nezastává úřední postavení týkající se evidence, validace a předmětu takových patentových
práv.

Majitel tohoto patentového práva ujistil CEN, že je ochoten k projednání licencí za přiměřených
a nediskriminačních lhůt a podmínek se žadateli z celého světa. V tomto ohledu bude vůle majitele
tohoto patentového práva registrována u CEN.

–    Pro CuZn21Si3P-B (CB768S) a CuZn21Si3P-C (CC768S) mohou být informace získány od:

Wieland Werke AG



Graf Arco Straße 36

D-89079 Ulm

GERMANY

–    Pro CuSi4Zn4MnP-B (CB245E), CuSi4Zn4MnP-C (CC245E), CuSi4Zn9MnP-B (CB246E)
a CuSi4Zn9MnP-C (CC246E) mohou být informace získány od:

VIEGA GmbH and Co. KG

Viega Platz 1 

D-57439 Attendorn

GERMANY

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv jiných než, jsou uvedeny výše. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo
všech patentových práv.

CEN a CENELEC uchovává on-line seznamy patentů vztahujících se jejich normám. Uživatelům se
doporučuje sledovat seznamy z důvodů aktuálních informací týkajících se patentů    
(ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/IPR/Patents/IPRdeclaration.pdf).

Vzhledem k přípravě právních předpisů chemické složení materiálu může být omezeno na chemické
složení uvedené v této evropské normě s ohledem na jednotlivé použití (např. pro použití ve styku
s pitnou vodou v některých členských státech Evropské unie). Tato jednotlivá omezení nejsou
součástí této evropské normy. Nicméně pro materiály, u kterých jsou ovlivněna obvyklá a hlavní
použití, jsou vyznačena tato omezení. Chybějící údaj však neznamená, že materiál může být použit
v jakékoliv aplikaci bez jakéhokoli právního omezení.

ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/IPR/Patents/IPRdeclaration.pdf


1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje chemické složení, mechanické vlastnosti a další důležité vlastnosti
mědi a slitin mědi. V normě jsou rovněž stanoveny postupy odběru vzorků a zkušební metody
k ověření shody s požadavky této normy.

Tato norma je vhodná pro:

a)   ingoty ze slitin mědi určené pro přetavení pro pozdější zpracování (např. odlitky) a

b)   odlitky z mědi a slitin mědi, které jsou určeny pro použití bez následného zpracování jiného
než obrábění.

Doporučený postup pro objednávání a dodávání odlitků je obsažen v příloze A. Volitelné doplňkové
kontrolní postupy pro ingoty a odlitky jsou obsaženy v příloze B.

POZNÁMKA Ingoty nejsou vhodné pro použití v tlakovém zařízení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


