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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 10283:2019) vypracovala technická komise ECISS/TC 111 Ocelové odlitky
a výkovky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2019 udělit 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 září 2019.

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

Tento dokument nahrazuje EN 10283:2010.

V porovnání s EN 10283:2010 byly provedeny následující významné technické změny:

–    uspořádání struktury s EN 1559-1:2011, Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 1:
Všeobecně a EN 1559-2:2014, Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 2: Doplňkové
požadavky na ocelové odlitky;

–    byla přidána nová značka oceli (GX20Cr14);

–    do tabulky A.1 byly přidány skupiny svařování.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Tento dokument zachovává stejnou strukturu kapitol jako EN 1559-1:2011 a EN 1559-2:2014. Je
zamýšleno
používání současně s těmito dokumenty. Kde není pod názvy kapitol uveden žádný text, platí
odpovídající kapitoly v EN 1559-1:2011 nebo EN 1559-2:2014.

Struktura tohoto dokumentu je následující:

–    kapitoly a články, kterým předchází ¦ neuvádí žádné další podmínky k EN 1559-1:2011 nebo
EN 1559-2:2014

POZNÁMKA Pokud jsou v kapitolách nebo v článcích tohoto dokumentu uvedeny doplňkové informace
(versus stejné kapitoly nebo články v EN 1559-1:2011 nebo EN 1559-2:2014) je to uvedeno takto:
„Navíc k EN 1559:“.

–    články a odstavce označené jednou ? ukazují, že podmínky musí být dohodnuty při objednávání;

–    články označené dvěma ?? ukazují, že podmínky mohou být dohodnuty při objednávání
(volitelný požadavek);

–    články bez jakéhokoliv označení jsou povinné.



1 Předmět normy
Tento dokument platí pro odlitky z korozivzdorných ocelí pro obecné použití.

Tento dokument se vztahuje na odlitky vyrobené z martenzitických, austenitických, plně
austenitických a austeniticko-feritických značek ocelí charakterizovaných jejich chemickým složením
(viz tabulka 1) a mechanickými vlastnostmi (viz tabulka 2).

Tento dokument platí v případě, že jsou odlitky navzájem svařeny ve slévárně.

V případě, že jsou odlitky svařeny:

–   spolu s tvářenými výrobky (plechy, trubkami, výkovky);

–   nebo neodlévanými výrobky,

tento dokument neplatí.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


