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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 10222-4:2017) vypracovala technická komise ECISS/TC 111 Ocelové odlitky
a výkovky, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 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 října 2017.

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.

Tato norma nahrazuje EN 10222-4:1998.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice 2014/68/EU.

Vztah ke směrnici 2014/68/EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

EN 10222 se skládá z následujících částí pod obecným názvem „Ocelové výkovky pro tlakové účely“:

–    Část 1: Obecné požadavky pro volné výkovky;

–    Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách;

–    Část 3: Niklové oceli se stanovenými vlastnostmi při nízkých teplotách;

–    Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu;

–    Část 5: Martenzitické, austenitické a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli.

Příloha A uvádí podrobnosti o významných technických změnách oproti vydání EN 10222-4:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinni 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.



1 Předmět normy
Tato část evropské normy stanovuje technické dodací podmínky pro výkovky pro konstrukci
tlakového zařízení, vyrobených ze svařitelných jemnozrnných ocelí s vyšší mezí kluzu.

POZNÁMKA Jakmile bude tato norma citována v Oficiálním věstníku EU (OJEU) pod
směrnicí 2014/68/EU, je předpoklad shody se základními bezpečnostními požadavky (ESRs)
směrnice 2014/68/EU a je omezen na technická data materiálů v této normě a nepředpokládá se
soulad materiálu s určenou částí zařízení. Proto je třeba provést hodnocení technických dat
stanovených v této materiálové normě oproti požadavkům na konstrukci této určité části zařízení,
aby se ověřilo, zda jsou splněny ESRs směrnice 2014/68/EU. Soubor EN 10222-1 až EN 10222-5 je
uspořádán tak, že data vztahující se na rozdílné materiály v částech, jsou přiděleny k tomuto
materiálu. Předpoklad souladu se základními bezpečnostními požadavky (ESRs)
směrnice 2014/68/EC závisí na obou textech v části 1 a data v části 2, 3, 4 nebo 5.

Obecné informace k technickým dodacím podmínkám jsou uvedeny v EN 10021.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


