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Předmluva

Tento dokument (EN 10028-6:2009) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 22 „Oceli pro tlakové
účely – Jakosti“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 dát status 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 prosince 2009.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některý z prvků tohoto dokumentu by mohl být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci kterékoliv nebo všech
takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10028-6:2003.

Tato norma pod společným názvem „Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely“ sestává z následujících
částí:

Část 1: Všeobecné požadavky●

Část 2: Nelegované a legované oceli s předepsanými vlastnostmi pro vyšší teploty●

Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané●

Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách●

Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované●

Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné●

Část 7: Korozivzdorné oceli●

POZNÁMKA Ustanovení označená dvěma tečkami (??) obsahují požadavky, které se mohou dohodnout
při objednávání.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnic EU 97/23/EC..

Vztah ke směrnicím EU 97/23/EC je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené
z ocelí pro zušlechťování uvedených v tabulce 1.

Platí rovněž požadavky a definice podle EN 10028-1:2007+A1:2009.

POZNÁMKA Po uveřejnění této evropské normy v EU Úředním věstníku (OJEU) pod směrnicí 97/23/EC,
předpoklad shody se základními bezpečnostními požadavky (ESRs) směrnice 97/23/EC se omezuje na
technická data materiálů v této evropské normě (část 1 a tato část 6 řady) a z toho však nelze
usuzovat na použitelnost materiálu pro zcela konkrétní část zařízení. Následně je proto třeba provést



ohodnocení technických dat uvedených v této normě oproti konstrukčním požadavkům výše uvedené
části, aby se ověřilo, že splňují ESRs směrnici 97/23/EC.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


