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předmětem patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo
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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3506-1:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 3506-1:2009 bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana



Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Značky 7

4 Označování, značení a provedení 7

4.1 Označování 7

4.2 Značení 8

4.3 Provedení 10

5 Chemické složení 10

6 Mechanické vlastnosti 11

7 Zkoušení 13

7.1 Zkušební program 13

7.2 Zkušební metody 13

Příloha A (normativní) Vnější závit – Výpočet výpočtového průřezu 17

Příloha B (informativní) Popis skupin a druhů korozivzdorných ocelí 18

Příloha C (informativní) Specifikace složení korozivzdorných ocelí 20

Příloha D (informativní) Korozivzdorné oceli k tváření za studena a k protlačování 23

Příloha E (informativní) Austenitické korozivzdorné oceli se zvláštní odolností proti trhlinové korozi za
napětí
vyvolané chloridem 25

Příloha F (informativní) Mechanické vlastnosti za zvýšených teplot; použití za nízkých teplot 26

Příloha G (informativní) Diagram čas-teplota mezikrystalické koroze austenitických korozivzdorných
ocelí,
druh A2 (oceli 18/8) 27

Příloha H (informativní) Magnetické vlastnosti austenitických korozivzdorných ocelí 28

Bibliografie 29

1 Předmět normy

Tato část ISO 3506 specifikuje mechanické vlastnosti korozně odolných šroubů vyrobených
z austenitických, martenzitických a feritických druhů korozivzdorných ocelí, pokud jsou zkoušeny při
teplotě okolí 10 °C až 35 °C. Vlastnosti se při vyšších nebo nižších teplotách mění.

Tato část ISO 3506 platí pro šrouby:



s jmenovitým průměrem závitu d  L 39 mm;●

s metrickým závitem ISO s průměry a roztečemi podle ISO 68-1, ISO 261 a ISO 262; a●

libovolného tvaru.●

Neplatí pro šrouby se zvláštními vlastnostmi jako např. svařitelnost.

POZNÁMKA Systému označování v této části ISO 3506 může být použito pro větší vnější rozměry, než
je uvedeno v této kapitole (např. d > 39 mm), za předpokladu, že mají všechny aplikovatelné a
dosažené mechanické a fyzikální vlastnosti tříd pevnosti.

Tato část ISO 3506 nestanovuje odolnost proti korozi nebo oxidaci ve zvláštním prostředí. Avšak
některé informace o materiálech pro zvláštní prostředí jsou uvedeny v příloze E. Definice koroze
a korozní odolnosti viz ISO 8044.

Účelem této části ISO 3506 je klasifikace korozní odolnosti spojovacích součástí z korozivzdorných
ocelí podle tříd pevnosti. Některé materiály lze použít při teplotách až –200 °C, některé při teplotách
vzduchu až do +800 °C. Informace o vlivu teploty na mechanické vlastnosti jsou v příloze F.

Korozní a oxidační provedení a mechanické vlastnosti pro použití při zvýšených teplotách nebo
teplotách pod 0 °C mohou být dohodnuty mezi uživatelem a výrobcem v každém jednotlivém případě.
Příloha G ukazuje závislost rizika výskytu mezikrystalické koroze za zvýšených teplot na obsahu
uhlíku.

Všechny spojovací součásti z austenitických korozivzdorných ocelí jsou běžně nemagnetické
v žíhaném stavu; po zpracování za studena se mohou projevit některé magnetické vlastnosti (viz
přílohu H).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


