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Předmluva

Tento dokument vypracovala technická komise CEN/TC 133 Měď a slitiny mědi, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2014 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 2014.

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 12420:1999.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky směrnice EU 97/23/ES na tlaková
zařízení (PED).

Vztah ke směrnici EU 97/23/ES je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Tato norma je jednou z řady evropských norem pro tyče, dráty, profily a výkovky z mědi a slitiny
mědi. Další výrobky jsou uvedeny v

EN 12163 Měď a slitiny mědi – Tyče pro všeobecné použití

EN 12164 Měď a slitiny mědi – Tyče pro třískové obrábění

EN 12165 Měď a slitiny mědi – Tvářené a netvářené přířezy pro kování

EN 12166 Měď a slitiny mědi – Dráty pro všeobecné použití

EN 12167 Měď a slitiny mědi – Profily a ploché tyče pro všeobecné použití



EN 12168 Měď a slitiny mědi – Duté tyče pro třískové obrábění

V rámci svého pracovního programu technická komise CEN/TC 133 pověřila
CEN/TC 133/WG 4 Lisované a tažené výrobky, výkovky a odpad revizí následující normy: EN 12420
Měď a slitiny mědi – Výkovky.

Ve srovnání s EN 12420:1999 byly provedeny následující významné technické změny:

byl vložen nový text týkající se volitelných omezení u chemického složení materiálů s ohledem na zvláštní1.
použití nebo předpisy pro použití ve styku s pitnou vodou;
materiály byly vzaty v úvahu současně s EN 12165:2011;2.
byly přidány čtyři nové materiály: CuZn35Pb1,5AlAs (CW625N), CuZn33Pb1,5AlAs (CW626N), CuZn21Si3P3.
(CW724R) a CuZn33Pb1AlSiAs (CW725R);
byly upraveny mechanické vlastnosti s ohledem na potřeby trhu;4.
byla vložena informativní příloha B Vlastnosti v tahu.5.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orga-
nizace 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.

Úvod

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že prohlašovaná shoda s tímto
dokumentem může zahrnovat použití patentu týkajícího se slitin CuZn21Si3P (CW724R)
a CuZn33Pb1AlSiAs (CW725R).

CEN nezastává úřední postavení týkající se evidence, validace a rozsahu takových patentových práv.

Nositel tohoto patentového práva ujistil CEN, že je ochoten k projednání licencí za přiměřených
a nediskriminačních lhůt a podmínek se žadateli z celého světa. V tomto ohledu bude vůle nositele
těchto patentových práv registrována u CEN.

Pro CuZn21Si3P (CW724R) mohou být informace získány od:●

Wieland-Werke AG
Graf Arco Straße 36
89079 Ulm
GERMANY

Pro CuZn33Pb1AlSiAs (CW725R) mohou být informace získány od:●

Diehl Metall Messing
Heinrich-Diehl-Straße 9
D-90552 Röthenbach/Pegnitz
GERMANY

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem dalších
patentových práv než jsou uvedeny výše. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv
nebo všech patentových práv.



CEN (http://www.cen.eu/cen/WorkArea/IPR/Pages/default.aspx) a CENELEC
(http://www.cenelec.eu/membersandexperts/toolsandapplications/index.html) udržují on-line seznamy
patentů důležitých pro jejich normy. Uživatelé jsou vybízeni ke konzultacím seznamů pro nejnovější
informace týkajících se patentů.

Z důvodu vývoje legislativy smí být složení materiálů omezeno chemickým složení specifikovaným
v této evropské normě s ohledem na zvláštní použití (např. pro použití ve styku s pitnou vodou
v některých členských zemích Evropské unie). Tato zvláštní omezení nejsou částí této evropské
normy. Avšak u materiálů, u kterých jsou ovlivněny obvyklé a hlavní použití, jsou tato omezení
uvedena. Neuvedení nicméně neznamená, že materiál může být používán v jakékoliv aplikaci bez
právního omezení.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje chemické složení, požadavky na vlastnosti a mezní úchylky rozměrů
a tvaru pro zápustkové a volné výkovky z mědi a slitiny mědi.

V normě jsou rovněž stanoveny postupy odběru vzorků, zkušební metody k ověření shody
s požadavky této normy a dodací podmínky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


