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Předmluva
Tento dokument (EN 13601:2002) vypracovala technická komise CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2013 dát 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 prosince 2013.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 13601:2002.
Ve srovnání s EN 13601:2002 byly provedeny následující důležité technické změny:
●
●
●
●

byly rozšířeny maximální průměry nebo tloušťky příčného průřezu pro kruhové, čtvercová a šestihranné tyče;
byla upravena kapitola termíny a definice;
byly doplněny Cu-OFE (CW009A) a Cu-PHCE (CW022A);
mezní úchylky šířky a tloušťky plochých tyčí a obdélníkového drátu byly revidovány (viz tabulka 6).

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila
CEN/TC 133/WG 4 Lisované a tažené výrobky, výkovky a odpad zpracováním revize následující normy
EN 13601:2002 Měď a slitiny mědi – Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice
Výrobky specifikované v této evropské normě jsou zejména vhodné pro použití v elektrotechnice, tj.
se zvláštními elektrickými vlastnostmi. Tyče, ploché tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití jsou
specifikovány v EN 12163, EN 12166 a EN 12167.
Příloha A (informativní) uvádí přehled vlastností mědí pro použití v elektrotechnice.
Tato norma je jednou z řady evropských norem pro výrobky z mědi pro použití v elektrotechnice. Další
výrobky z mědi jsou uvedeny v
●
●
●
●

●

EN 13599 Měď a slitiny mědi – Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice
EN 13600 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice
EN 13602 Měď a slitiny mědi – Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů
EN 13604 Měď a slitiny mědi – Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení
a pro použití ve vakuové technice
EN 13605 Měď a slitiny mědi – Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice

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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti, včetně elektrických
vlastností, a mezní úchylky rozměrů a tvaru pro tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití
v elektrotechnice. Příčné průřezy a rozsahy velikostí jsou:
●

●

kruhové, čtvercové a šestihranné tyče s průměry nebo tloušťkami příčného průřezu od 2 mm do a včetně
160 mm;
ploché tyče s tloušťkami od 2 mm do a včetně 40 mm a šířkami od 3 mm do a včetně 200 mm;

●

kruhové, čtvercové, šestihranné a obdélníkové dráty s průměry nebo tloušťkami příčného průřezu od 2 mm do
a včetně 25 mm, stejně jako tloušťkami od 0,5 mm do a včetně 12 mm s šířkami od 1 mm do a včetně
200 mm.

Jsou také stanoveny postupy odběru vzorků a zkušební metody pro ověření shody s požadavky této
normy.
POZNÁMKA Kruhové tažené dráty z mědi – holé nebo pocínované, jednotlivé nebo vícenásobné – pro
výrobu elektrických vodičů jsou specifikovány v EN 13602.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

