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Předmluva

Tento dokument (EN 10088-1:2014) vypracovala technická komise ECISS/TC 105 Oceli pro tepelné
zpracování, legované oceli, rychlořezné oceli a korozivzdorné oceli, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2015 udělit 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 dubna 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10088-1:2005.

Hlavní rozdíly mezi tímto dokumentem a vydáním z roku 2005:

a) byly přidány austenitické značky 1.4615 (také v 3 části), 1.4618 (2), 1.4376 (2), 1.4640 (2),
1.4646 (2, 3), 1.4020 (3), 1.4378 (3), dále byly přidány austeniticko-feritické (duplexní) značky
1.4162 (2, 3), 1.4662 (2, 3), 1.4658 (3), 1.4482 (2, 3), 1.4062 (2, 3), 1.4669 (3), dále byly
přidány feritické značky 1.4621 (2), 1.4600 (2), 1.4607 (2), 1.4611 (2, 3), 1.4613 (2, 3),
1.4630 (2), 1.4634 (2), byla přidána martenzitická značka 1.4150 (3), byla přidána precipitačně
vytvrditelná značka 1.4612 (3);

b) bylo změněno chemické složení u následujících austenitických značek 1.4371, 1.4597,
u austeniticko-feritické značky 1.4362.

Všechny tabulky pro chemické složení značek ocelí obsahují nyní část označenou jako „neobvyklé
oceli“ (tj. ty, které nebyly vyráběny v minulých 10letech a které mohou být odstraněny během příští
revize).

EN 10088 se sestává z následujících částí pod souhrnným názvem Korozivzdorné oceli:

Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí (včetně tabulek z evropských norem, ve kterých jsou tyto korozivzdorné●



oceli také předepsány, viz příloha B) [tento dokument];
Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití;●

Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, dráty, profily a lesklé výrobky●

z ocelí odolných korozi pro obecné použití;
Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví;●

Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití●

ve stavebnictví.

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, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) upozorňuje na skutečnost, že je vymezeno, že shoda s tímto
dokumentem může zahrnovat využití patentů použitých u deseti značek ocelí.

CEN nezaujímá žádný postoj vztahující se k prokázání, platnosti a rozsahu těchto patentových práv.

Majitel těchto patentových práv ujistil CEN, že je ochoten vyjednávat o licenci za rozumných
a nediskriminačních podmínek s uchazeči po celém světě. V této souvislosti, je prohlášení majitelů
těchto patentových práv registrováno v CEN. Informace můžete získat u:

Pro značku 1.4658
Sandvik AB
SE-81181 Sandviken, Švédsko

Pro značky 1.4162, 1.4662
Outokumpu Stainless
AB SE-77480 Avesta, Švédsko

Pro značky 1.4062, 1.4615, 1.4669
Ugitech
F-73403 Ugine Cedex, Francie

Pro značky 1.4062, 1.4669
Industeel
F-71200 Creusot, 56 Rue Clemenceau, Francie

Pro značky 1.4646, 1.4611, 1.4613
Acciai Speciali Terni
I-05100 Terni, Itálie

1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí přehled chemického složení korozivzdorných ocelí, které jsou dále
rozděleny podle jejich hlavních vlastností na oceli odolné korozi, oceli žáruvzdorné a oceli žáropevné
a jsou specifikovány v evropských normách uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1 – Přehled materiálových norem pro korozivzdorné oceli 



Korozivzdorné oceli
Oceli odolné korozi Žáruvzdorné oceli Žáropevné oceli
EN 10028-7  EN 10028-7
EN 10088-2   
EN 10088-3   
EN 10088-4   
EN 10088-5   
 EN 10095  
EN 10151   
EN 10216-5  EN 10216-5
EN 10217-7   
EN 10222-5  EN 10222-5
EN 10250-4   
EN 10263-5   
EN 10264-4 EN 10264-4  
EN 10269  EN 10269
EN 10270-3   
EN 10272   
EN 10296-2   
EN 10297-2   
  EN 10302
EN 10312   

Referenční údaje některých fyzikálních vlastností jsou uvedeny v tabulkách E.1 až E.8.

POZNÁMKA 1 Matice ukazuje, které oceli byly zahrnuty do které normy je uvedena v příloze B.
POZNÁMKA 2 Oceli na ventily jsou uvedeny v EN 10090.
POZNÁMKA 3 Ocelové odlitky jsou uvedeny v různých evropských normách (viz bibliografie).
POZNÁMKA 4 Nástrojové oceli jsou uvedeny v EN ISO 4957.
POZNÁMKA 5 Svařovací přídavné materiály jsou uvedeny v různých evropských normách (viz
bibliografie).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


