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Předmluva

Tento dokument (EN 1560:2011) byl připraven technickou komisí CEN/TC 190 „Slévárenské
technologie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2011 dát status národní normy, 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.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci žádných nebo všech
takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1560:1997.

Příloha C uvádí detaily podstatných technických změn mezi touto evropskou normou a jejím minulým
vydáním.

V rámci pracovního programu technická komise CEN/TC 190 pověřila CEN/TC 190/WG 1 „Technické
dodací podmínky a označování litiny“ revizí EN 1560:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu 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

Všechny druhy litin mohou být označovány buď značkami nebo číselným označováním. Číselné
označování je založeno na principech a struktuře stanovené v EN 10027-2.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví systém označování litin buď značkami nebo číselným označováním.

Systém označování značkami se vztahuje na:



a) normované litiny (viz 2.1);

b) nenormované litiny (viz 2.2).

Systém číselného označování se vztahuje pouze na normované litiny (viz 2.1).

POZNÁMKA Použití označení značkou nemusí nutně znamenat, že je materiál normován.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


