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notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 10027-1:2016) vypracovala technická komise ECISS/TC 100 Železo a ocel
– Všeobecné záležitosti, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2017 udělit statut 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 dubna 2017.

Tento dokument nahrazuje EN 10027-1:2005.

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.

Podle CEN/CENELEC jsou národní normalizační organizace následujících zemí povinny zavést tuto
evropskou normu: 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
1.1 Tato evropská norma stanoví pravidla pro stavbu značek oceli pomocí určujících písmen a číslic
vyjadřujících použití a hlavní charakteristiky například mechanické, fyzikální, chemické tak, aby
poskytovaly zkrácenou identifikaci ocelí.

POZNÁMKA Označování zahrnuté v této evropské normě je v anglickém jazyce známo jako „steel
names“; ve francouzském jazyce jako „designation symbolique“; v německém jazyce jako
„Kurznamen“.

1.2 Tato evropská norma platí pro oceli předepsané v evropských normách (EN), technických
specifikacích (TS), technických zprávách (TR) a v národních normách členů CEN.

1.3 Tato pravidla se mohou používat na nenormované oceli.

1.4 Systém číselného označení ocelí známý jako čísla ocelí je uveden v EN 10027-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


