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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 10373:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 459/SC 12 Obecné
záležitosti, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2021 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 2021.

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.

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



Úvod
Vzhledem k tomu, že fyzikální a mechanické vlastnosti ocelí jsou v konečném důsledku založeny na
metalurgických přeměnách během výrobního procesu, bylo v minulosti mnoho úsilí výrobců
navrhnout modely pro poskytování údajů o vlastnostech celého výrobku, aby se zlepšilo řízení stále
složitějších procesů při výrobě ocelových výrobků.

Použití modelů přitom pomáhá nejen snížit množství zkoušek v rámci řízení výroby, ale poskytuje
reprezentativnější přehled o materiálových vlastnostech ocelí, protože modely mohou využívat
všechna dostupná data, zjištěná v průběhu výroby. Výrobní proces, zatímco konvenční zkoušení
materiálu v zásadě představuje namátkovou kontrolu vlastností materiálu v době odběru vzorků a v
místě odběru vzorků.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodu ověřování modelů pro stanovení údajů o vlastnostech ocelí
a ověření procesu modelování. Je použitelný tam, kde se modelování mechanických nebo fyzikálních
vlastností používá jako náhrada konvenčního zkoušení za specifikovanou kontrolu. Modely mohou být
založeny na statistických datech, termofyzikálních datech nebo nepřímém měření (například měření
magnetických nebo ultrazvukových dat), případně kombinaci těchto metod.

Tento dokument platí pouze pro poskytování vlastností válcovaných a/nebo tepelně zpracovaných
výrobků, jako jsou plechy, pásy, profily a tyče.

Tento dokument se používá k prokázání schopnosti modelu poskytovat údaje o vlastnostech, které
jsou ekvivalentní údajům naměřeným konvenčním zkoušením.

Z předmětu je vyloučen jakýkoli samoučící systém.

POZNÁMKA Samoučení ve smyslu autoadaptivního modelu je model, který sám mění své vnitřní
parametry.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


