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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 683-2:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 17 Ocel ve spolupráci
s technickou komisí ECISS/TC 105 Oceli pro tepelné zpracování, legované oceli, automatové oceli
a korozivzdorné oceli, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2018 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 prosince 2018.

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 10083-1:2006, EN 10083-3:2006.

Podle Vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou povinny převzít tuto evropskou normu národní
normalizační orgány 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.

Oznámení o schválení

Text ISO 683-2:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 683-2:2018 bez jakýchkoliv modifikací.



Evropské číselné značení ke značkám oceli je uvedeno v informativní příloze C.

Odkazy na následující evropské normy jsou uvedeny pro informaci:

EN 10017, Válcovaný ocelový drát k tažení a/nebo válcování za studena – Rozměry a mezní úchylky

EN 10021, Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky
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tvaru

EN 10048, Ocelové úzké pásy válcované za tepla – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvar

EN 10051, Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných
a legovaných ocelí – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny
v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 17 Ocel, subkomise SC 4 Oceli pro tepelné
zpracování a legované oceli.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 683-2:2012) a představuje menší revizi.

ISO 683 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Oceli pro tepelné zpracování, oceli
legované a oceli automatové:

–    Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování;

–    Část 2: Legované oceli k zušlechťování;

–    Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením;

–    Část 4: Oceli automatové;

–    Část 5: Oceli k nitridování;

–    Část 14: Oceli válcované za tepla pro zušlechtěné pružiny;

–    Část 15: Oceli na ventily spalovacích motorů;

–    Část 17: Oceli na valivá ložiska;

–    Část 18: Oceli na lesklé ocelové výrobky.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


1 Předmět normy
Tato část ISO 683 specifikuje technické dodací požadavky pro

–    polotovary za tepla tvářené, například válcované bloky, sochory, bramy (viz poznámka 1),

–    tyče (viz poznámka 1),

–    válcovaný drát,

–    hotové ploché výrobky, a

–    výkovky nebo zápustkové výkovky (viz poznámka 1)

vyrobené z přímo kalitelných legovaných ocelí a z legovaných ocelí ke kalení plamenem a indukčně,
uvedené v tabulce 3 a dodávané pro různé druhy výrobků v jednom ze stavů tepelného zpracování
uvedených v tabulce 1 a v jednom ze stavů provedení povrchu uvedených v tabulce 2.

Oceli jsou obecně určené k výrobě strojních součástí zušlechtěných plamenem nebo izotermicky (viz
3.2
a poznámka 2) nebo kalených plamenem nebo indukčně (viz tabulky 8 a 9).

Požadavky na mechanické vlastnosti uvedené v této části ISO 683 jsou omezeny na rozměry uvedené
v tabulce 8.

POZNÁMKA 1 Polotovary volně kované (bloky, sochory, bramy, atd.), bezešvé válcované kruhy
a volně kované tyče jsou uváděny dále pod termínem polotovary nebo tyče a nikoliv pod termínem
„výkovky a zápustkové výkovky“.
POZNÁMKA 2 Za účelem zjednodušení, není-li uvedeno jinak, termín „zušlechtěný“ se používá dále
také pro stav izotermicky kalený.
POZNÁMKA 3 Pokud jde o mezinárodní normy týkající se ocelí, které splňují požadavky na chemické
složení podle tabulky 3, avšak jsou dodávány v jiných tvarech výrobků nebo stavech zpracování než
uvedené výše nebo určené pro zvláštní použití a pro jiné související mezinárodní normy viz
bibliografie.
POZNÁMKA 4 Tato část ISO 683 neplatí pro lesklé výrobky, tyče a válcovaný drát pro pěchování za
studena. Pro tyto výrobky viz ISO 683-18 a ISO 4954.

Ve zvláštních případech mohou změny těchto technických dodacích požadavků nebo dodatky vytvořit
předmět dohody mezi výrobcem a odběratelem při objednávání (viz 5.2 a příloha B).

V dodatku k této část ISO 683 jsou platné obecné technické dodací požadavky ISO 404.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


