
     Tyčová ocel          Ploché výrobky            Trubky       Duté profily

  ČSN EN 10058 vyd. 2004.09   Tvářené za tepla Tvářené za studena

Tyče ploché válcované za

tepla - Rozměry, mezní úchylky ČSN EN 10029 vyd. 1995-03  ČSN EN 10140 vyd. 2006-12  ČSN EN 10220 vyd. 2005-03 ČSN EN 10210-2 vyd. 2006-10

rozměrů a tolerance tvaru. Plechy ocelové tloušťky od Ocelový pás válcovaný za Bezešvé a svařované ocelo- Duté profily tvářené za tepla z 

3 mm válcované za tepla. studena. vé trubky - nelegovaných a jemnozrnných

  ČSN EN 10059 vyd. 2004-09 Rozměry a hmotnosti na jed- konstrukčních ocelí -

Tyče čtvercové válcované za      ČSN EN 10051 + A1  ČSN EN 10143 vyd. 2006-11 notku délky. Rozměry, úchylky a statické

tepla - Rozměry, mezní úchylky          vyd. 2000-05 Plechy a pásy konti- hodnoty.

rozměrů a tolerance tvaru. Plechy a pásy z nelegova- nuálně pokovené ČSN EN ISO 1127 vyd. 1999-06

ných a legovaných ocelí (též válcované za tepla). Trubky z korozivzdorných ocelí ČSN EN 10219-2 vyd. 2006-11

  ČSN EN 10060 vyd. 2004-09 bez povlaku kontinuálně Rozměry, mezní úchylky rozmě- Svařované duté profily z kon- 

Tyče kruhové válcované za válcované za tepla. rů a hmotnosti na jednotku délky trukčních nelegovaných a jem-

tepla - Rozměry, mezní úchylky        ČSN EN ISO 9445 nozrnných ocelí, tvářené za

rozměrů a tolerance tvaru.  ČSN EN 10048 vyd. 2000-05           vyd. 2006-09 studena - Rozměry, úchylky a

Úzké pásy válcované Úzké a široké pásy, statické hodnoty.

  ČSN EN 10061 vyd. 2004-09 za tepla. plechy a pruhy z korozi-

Tyče šestihranné válcované za vzdorné oceli válcované 

tepla - Rozměry, mezní úchylky kontinuálně za studena. 

rozměrů a tolerance tvaru.

  ČSN EN 10056-2 vyd. 1995-03

Tyče rovnoramenné a nerovno-

ramenné, průřezu L z konstruk-

čních ocelí - Mezní úchylky roz-

měrů a tolerance tvaru.  ČSN EN 10092-1 vyd. 2004-09

Tyče ploché válcované za tepla

  ČSN EN 10034 vyd. 1995-09 na pružiny - Rozměry, mezní

Tyče průřezu I a H z konstruk- úchylky rozměrů a tol tvaru.

čních ocelí - Mezní úchylky roz-

měrů a tvaru.  ČSN EN 10092-2 vyd. 2004-09

Tyče ploché válcované za tepla

  ČSN EN 10279 vyd. 2003-04 na pružiny - Listové pružiny 

Tyče průřezu U válcované za žebrové a drážkové - Rozměry,

tepla - Úchylky rozměrů, tvaru mezní úchylky rozměrů a tole-

a hmotnosti. rance tvaru.

Normy rozměrové


