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Předmluva

Tento dokument (EN 12513:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 190 „Slévárenské
technologie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do srpna 2011, a to buď vydáním



identického textu nebo schválením k přímému použití, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je
nutno zrušit nejpozději do srpna 2011.

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.

Tento dokument nahrazuje EN 12513:2000.

Technická komise CEN/TC 190 v rámci jejího pracovního programu požádala
CEN/TC 190/WG 8 „Vysokolegované litiny“, aby revidovala EN 12513:2000.

Přílohy A, B, C, D a E jsou informativní.

Příloha F poskytuje informaci o podstatných technických změnách mezi touto evropskou normou
a předchozím vydáním.

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.

Úvod

Tato evropská norma obsahuje klasifikaci otěruvzdorných bílých litin podle jejich chemických složení
a tvrdosti. Tyto litiny jsou velmi používané v hornictví, při zemních pracích, ve válcových drtičích
a výrobních průmyslových odvětvích, kde je vyžadovaná vysoká odolnost proti otěru minerály a jinými
pevnými látkami způsobující otěr.

Otěruvzdornost těchto litin pro dané použití závisí na jejich odpovídající struktuře a tvrdosti.
Požadované vlastnosti závisí na pečlivém výběru složení materiálu a procesu výroby.

V tomto vydání EN 12513 je označení značkou založeno na tvrdosti podle Brinella místo tvrdostí podle
Vickerse, protože to odpovídá lepší metodě měření používané v praxi.

V této evropské normě je uveden nový systém číselného označení podle EN 1560.

POZNÁMKA Tento systém číselného označování je založen na struktuře a pravidlech EN 10027-2
a odpovídá evropskému systému číselného označování oceli a dalších materiálů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví značky otěruvzdorných bílých litin. Značky jsou definovány podle:
chemického složení;●

tvrdosti.●

Druhy otěruvzdorných bílých litin uvedené v této normě jsou:

a) nelegované nebo nízko legované litiny;

b) nikl–chromové litiny dvou hlavních druhů:
litiny s 4 % Ni a 2 % Cr;●



litiny s 9 % Cr a 5 % Ni;●

c) litiny s vyšším obsahem chromu, ve čtyřech skupinách obsahu chromu:
11 %  < Cr  L 14 %;●

14 %  < Cr  L 18 %;●

18 %  < Cr  L 23 %;●

23 %  < Cr  L 30 %.●

Tato evropská norma nestanovuje otěruvzdorné litiny ausferitické s kuličkovým grafitem, které jsou
předmětem EN 1564.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


