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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 10058:2018) vypracovala technická komise ECISS/TC 103 Konstrukční oceli
(s výjimkou ocelí pro výztuž do betonu), jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 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 10058:2003.

V porovnání s předcházejícím vydáním byly provedeny následující technické změny:

–    pro ploché tyče byly přidány šířky 130 mm a 140 mm;

–    široké ploché oceli byly v této normě uvedeny v šířkách 160 mm, 170 mm, 180 mm a 200 mm;

–    pro široké ploché oceli byla uvedena maximální mezní úchylka tloušťky;

–    norma byla redakčně přepracována.

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.



1 Předmět normy
Tento dokument stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových tyčí
plochých válcovaných za tepla pro obecné použití.

Tento dokument neplatí pro listové pružiny; viz EN 10092-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


