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        Normy technických dodacích podmínek pro trubky a duté profily - přehled
    Trubky svařované a duté profily

Trubky z nelegovaných ocelí   Trubky z nelegovaných  a   Trubky z korozivzdorných               Duté profily

        legovaných ocelí.                    ocelí.

 ČSN EN 10217-1 ČSN EN 10217-2     ČSN EN 10296-2       ČSN EN 10210-1 

Trubky pro tlakové nádoby a zařízení Trubky pro tlakové účely Trubky pro strojírenství a všeobecné Duté profily tvářené za tepla z nelego-

z nelegovaných ocelí se zaručenými elekticky svařované z nelegovaných technické použití - vaných a jemnozrnných konstruk-

vlastnostmi při okolní teplotě. a legovaných ocelí se zaručenými Trubky z korozivzdorných ocelí. čních ocelí

vlastnostmi při zvýšených teplotách.

    ČSN EN 10217-4  ČSN EN 10217-3    ČSN EN 10312 vyd. 2005-03 a      ČSN EN 10219-1

Trubky pro tlakové účely Trubky pro tlakové účely       Změna A1 vyd. 2006-01 Svařované duté profily z konstruk-

elekticky svařované z nelegovaných elektricky svařované a oobloukově Svařované trubky z korozivzdorných čních nelegovaných a jemnozrnných 

ocelí se zaručenými vlastnostmi při svařované pod tavidlem z jemnozrn- ocelí pro dopravu kapalin na bázi ocelí, tvářené za studena. 

nízkých teplotách. né legované oceli se zaručenými vody včetně vody pitné.

vlastnostmi při pokojové teplotě,

    ČSN EN 10217-6 zvýšených a nízkých  teplotách. ČSN EN 10217-7

Trubky pro tlakové účely pod tavidlem Svařované trubky pro tlakové účely

obloukově svařované z nelegova-     ČSN EN 10217-5 z korozivzdorných ocelí.

ných ocelí se zaručenými Trubky pro tlakové účely

vlastnostmi při nízkých teplotách. obloukově svařované pod tavidlem

z nelegovaných a legovaných ocelí

se zaručenými vlastnostmi při

     ČSN EN 10305-2 zvýšených teplotách

Ocelové trubky pro přesné použití-

Svařované trubky tažené za      ČSN EN 10296-1 

studena. Trubky pro strojírenství a všeobecné

technické použití - Trubky z nelego-

vaných a legovaných ocelí. 

     ČSN EN 10305-3  ČSN EN 10305-6

Ocelové trubky pro přesné použití-  ČSN EN 10305-5 Ocelové trubky pro přesné pou-

Svařované trubky kalibrované za  Ocelové trubky pro přesné použití- žití svařované a tažené za stu-

studena. Svařované čtvercové a obdelníkové dena pro pneumatické a 

trubky kalibrované za studena. hydraulické systémy. 
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