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Předmluva

Tento dokument (EN 16482:2014) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 190 Slévárenská
technologie, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo
schválením k přímému používání nejpozději do prosince 2014, a konfliktní národní normy musí být
zrušeny nejpozději do prosince 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových



práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování jakýchkoli nebo všech
takových
patentových práv.

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 190 pověřila CEN/TC 190/WG 7 Litiny
s kuličkovým grafitem, křemík-molybdenové a ausferitické zpracováním této normy:

EN 16482 Slévárenství – Plynule odlévané litinové tyče

Podle CEN-CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny převzít tuto
evropskou normu: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Evropské normy EN 1561 [4] a EN 1563 [5] klasifikují litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým
grafitem, které jsou lité do pískových forem a do forem se srovnatelným tepelným chováním.

Tato evropská norma klasifikuje tyče z litiny s lupínkovým grafitem a z litiny s kuličkovým grafitem,
které jsou vyrobené plynulým litím.

Struktura grafitu a matrice se v důsledku vysoké rychlosti ochlazování v průběhu tuhnutí
a následného ochlazování, liší od struktur vzniklých při lití do písku. To se též týká mechanických
hodnot ve vztahu k tloušťce průřezu [8], [9].

Mechanické vlastnosti plynule odlévaných litinových tyčí jsou hodnoceny na obrobených zkušebních
tělesech, připravených ze vzorků, vyřezaných z tyčí.

Nicméně, pro mnoho aplikací, nejsou zajímavé nebo určující vlastnosti jen pevnost v tahu a tvrdost.
Pro použití litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem mohou být rozhodující ostatní
mechanické nebo fyzikální vlastnosti, například: tepelná kapacita, tepelná vodivost, tlumicí schopnost,
únava při cyklickém tepelném namáhání a houževnatost.

Další technické údaje pro litiny s lupínkovým grafitem jsou uvedeny v ČSN EN 1561 a pro litiny
s kuličkovým grafitem v EN 1563 a v příloze D této evropské normy.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje druhy materiálů plynule odlévaných tyčí z litiny s lupínkovým grafitem
a z litiny s kuličkovým grafitem.

Tato evropská norma specifikuje charakterizující vlastnosti tyčí z litiny s lupínkovým grafitem buď:

a) podle pevnosti v tahu měřené na obrobených zkušebních tělesech, připravených ze vzorků,
vyřezaných z tyčí, nebo

b) podle tvrdosti, naměřené na tyči.

Po dohodě výrobce a odběratele lze zvolit kombinaci pevnosti v tahu podle a) a tvrdosti podle b).

Tato evropská norma určuje charakteristické vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem na základě



pevnosti v tahu, měřené na zkušebních tělesech, vypracovaných ze vzorků oddělených z tyčí.

Tato evropská norma specifikuje podle pevnosti v tahu čtyři druhy litiny s lupínkovým grafitem
a 14 druhů litiny s kuličkovým grafitem klasifikací a 4 druhy litiny s lupínkovým grafitem na základě
tvrdosti podle Brinella.

Tato evropská norma specifikuje také přímost tyčí.

Tato evropská norma nezahrnuje technické dodací podmínky pro litinové odlitky (viz EN 1559-1 [1]
a EN 1559-3 [2].

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


