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Předmluva

Tento dokument (EN 1559-3:2011) byl připraven technickou komisí CEN/TC 190 „Slévárenské
technologie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2012 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 dubna 2012.

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 1559-3:1997.

Technická komise CEN/TC 190 v rámci jejího pracovního programu požádala CEN/TC 190/WG
1 „Technické dodací podmínky a označování litiny“ aby revidovala následující normu:

EN 1559-3 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 3: Doplňkové požadavky na litinové
odlitky

Příloha C uvádí podstatné technické změny mezi touto normou a jejím předchozím vydáním.

Tato norma je jednou z řady evropských norem technických dodacích podmínek pro odlitky. Další
normy z této řady jsou:

EN 1559-1 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 1: Všeobecně

EN 1559-2 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové
odlitky

EN 1559-4 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 4: Doplňkové požadavky na odlitky ze
slitin hliníku

EN 1559-5 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze
slitin hořčíku

EN 1559-6 Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 6: Doplňkové požadavky na odlitky ze
slitin zinku

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

CEN/TC 190 „Slévárenské technologie“ připravila řadu materiálových norem zahrnujících následující
litiny:

litiny s lupínkovým grafitem [1];●



temperované litiny [2];●

litiny s kuličkovým grafitem [3];●

ausferitické litiny s kuličkovým grafitem [4];●

otěruvzdorné litiny [5];●

austenitické litiny [7];●

litiny s kompaktním (vermikulárním) grafitem [8];●

nízkolegované feritické litiny s kuličkovým grafitem pro použití při vyšších teplotách [9].●

Za účelem pomoci výrobcům a odběratelům k přípravě správných smluvních ujednání a prevenci
nedorozumění, CEN/TC 190 schválil přípravu řady norem zahrnujících technické dodací podmínky. Ty
byly připraveny jako zvláštní části.

Tato evropská norma zahrnuje doplňkové požadavky technických dodacích podmínek pro všechny
litiny, například volitelné informace, výrobní postup, svařování, doplňkové požadavky týkající se stavu
litin, zkušebních metod.

Tato evropská norma se nemůže používat pro objednávání a dodávání odlitků z litiny samostatně, ale
jako doplněk EN 1559-1.

Symbol ? před označením článku znamená, že je třeba brát v úvahu požadavky stejného článku
v EN 1559-1.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví doplňkové technické dodací podmínky pro odlitky vyráběné ze všech
druhů litin.

Tato evropská norma platí pro odlitky z litin, odlévané do pískových nebo trvalých forem nebo
vyrobené odstředivým litím, plynulým litím nebo přesným litím.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


