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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 10263-3:2017) vypracovala technická komise ECISS/TC 106 Válcované dráty
a dráty, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 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 10263-3:2001.

Tato evropská norma EN 10263 je rozdělena takto:

–    Část 1: Obecné technické dodací podmínky;

–    Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování
za studena;

–    Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování;

–    Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění;

–    Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.

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
1.1 Tato část EN 10263 platí pro kruhové válcované dráty, kruhové tyče a tažené dráty o průměru
do 100 mm včetně, z nelegovaných a legovaných ocelí, určených pro pěchování a protlačování za
studena a následně cementovaných.

1.2 EN 10263-1:2017 je nezbytná pro tuto část EN 10263.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


