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Předmluva

Tento dokument (EN 1371-1:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 190 „Slévárenské
technologie“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy nejpozději do května 2012, 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 května 2012.

Tento dokument nahrazuje EN 1371-1:1997.

Technická komise CEN/TC 190 v rámci jejího pracovního programu požádala CEN/TC 190/WG
11 „Kontrola povrchu“, aby revidovala následující normu:

EN 1371-1 Slévárenství – Kontrola kapilární metodou – Část 1: Odlitky odlévané do pískových forem gravitačně●

a pod nízkým tlakem

Toto je první ze dvou částí evropské normy pro kontrolu odlitků kapilární metodou.

Další část normy je:

EN 1371-2 Slévárenství – Kontrola kapilární metodou – Část 2: Přesné odlitky.●

Příloha G 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 doplňuje všeobecné zásady zkoušení kapilární metodou, které jsou uvedeny
v EN 571-1 o dodatečné požadavky pro slévárenství.

Zkoušení kapilární metodou stejně, jako další metody nedestruktivního zkoušení je součástí
všeobecného nebo specifického hodnocení jakosti odlitku a musí být dohodnuta mezi výrobcem
a odběratelem při objednávání.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje zkoušení kapilární metodou odlitků vyrobených v běžných pískových
formách, gravitačně a nízkotlakým litím odlitků, s výjimkou přesného lití odlitků a vysokotlakého lití
odlitků.



Tato evropská norma platí pro všechny kovové odlitky, s výjimkou odlitků ze slitin měď-cín a/nebo
měď-cín-olova, kde je hlavní prvek měď.

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.
 


