TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Bezešvé trubky kruhového průřezu pro strojírenství z nelegovaných a legovaných ocelí –
technické dodací podmínky
ČSN EN 10297-1
Způsob výroby a dodávaný stav
Způsob výroby trubek určuje výrobce. Dodávaný stav a vlastnosti ocelí použitých pro výrobu trubek jsou uvedeny v následujících tabulkách:
Klasifikace jakosti ocelí a dodávaný stav
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Chemické složení nelegovaných jakostních ocelí
Chemické složení nelegovaných jakostních ocelí v hmot. % (rozbor tavby)

Mechanické vlastnosti nelegovaných jakostních ocelí

Chemické složení a mechanické vlastnosti trubek z ocelí se zaručenými hodnotami nárazové práce
Chemické složení tavby v % hmot. pro trubky z ocelí se zaručenými hodnotami nárazové práce
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Mechanické vlastnosti ocelí pro trubky se zaručenými hodnotami nárazové práce

Chemické složení a mechanické vlastnosti trubek z nelegovaných ušlechtilých ocelí
Chemické složení tavby v % hmot. trubek z nelegovaných ušlechtilých ocelí

Prvky neuvedené v této tabulce pro příslušnou ocel nesmí být bez souhlasu odběratele přidávány.

Mechanické vlastnosti trubek vyrobených z nelegovaných ušlechtilých ocelí dodávaných ve stavu +N
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Mechanické vlastnosti trubek vyrobených z nelegovaných ušlechtilých ocelí dodávaných ve stavu +QT

Chemické složení legovaných ocelí pro výrobu trubek
Chemické složení tavby v % hmot. trubek z legovaných ušlechtilých ocelí

Prvky neuvedené v této tabulce pro příslušnou ocel nesmí být bez souhlasu odběratele přidávány.

Mechanické vlastnosti trubek z legovaných ocelí
Mechanické vlastnosti trubek vyrobených z legovaných ocelí v dodávaném stavu +QT
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Rázové vlastnosti trubek z nelegovaných a legovaných ušlechtilých ocelí dodávaných ve stavu + QT

Hodnoty nárazové práce se ověřují a výsledky uvádějí pouze jako volitelný požadavek.

Doporučené tepelné zpracování
Doporučené tepelné zpracování trubek z ocelí uvedených v tabulce níže (skupiny výše popisovaných ocelí)
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Chemické složení trubek vyráběných z ocelí určených k cementování
Chemické složení tavby v % hmot. trubek vyráběných z ocelí k cementování

Tepelné zpracování trubek vyráběných z ocelí k cementování

Prokalitelnost značek ocelí pro výrobu trubek
Požadavky na prokalitelnost
Prokalitelnost platí pro ušlechtilé nelegované a legované oceli, pokud je požadována v rámci volitelných požadavků. Neplatí však pro dodaný stav + QT.
Prokazování prokalitelnosti se realizuje výpočtem z chemického složení dodávané tavby nebo zkouškou podle EN ISO 642 z tavebního vzorku na
požadavek odběratele.
Prokalitelnost nelegovaných ušlechtilých ocelí
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Prokalitelnost legovaných ušlechtilých ocelí

Prokalitelnost legovaných ušlechtilých ocelí k cementování
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Požadavky na tvrdost
Požadavky na tvrdost
Pro trubky, které jsou dodávány v žíhaném stavu a trubky, které jsou dodávány ve stavu +TH a +FP platí požadavky na tvrdost uvedené v následující
tabulce. Při prokazování hodnot uvedených v tabulce je třeba se řídit ustanoveními volitelných požadavků.

Jakost povrchu a vnitřní jakost
Povrch
Trubky na vnějším i vnitřním povrchu musí být bez vad zjistitelných vizuální kontrolou a musí odpovídat způsobu výroby a tepelného zpracování.
Povrchové nedokonalosti mohou být opravovány pouze mechanickým opracováním nebo broušením, za předpokladu, že po opravě zůstane zachována
minimální předepsaná tloušťka stěny. Povrchové necelistvosti zasahující pod minimální tloušťku stěny se považují za vady a trubky s takovými vadami
se považují za nevyhovující ve smyslu znění této normy.
Vnitřní jakost
Na požadavek uvedený v objednávce (volitelný) musí být trubky dodávány se specifikovanou kontrolu a podrobeny nedestruktivnímu zkoušení
nepropustnosti. Nepropustnost se prověřuje zkouškou vnitřním přetlakem vody 7O barů nebo zkouškou elektromagnetickou podle normy
EN ISO 10893-1.
Nedestruktivní zkoušky na necelistvosti se provádějí podle některé z níže uvedených norem, V závorce jsou již neplatné normy pro nedestruktivní zkoušení
uvedené v této normě.
- EN ISO 10893-2 (EN 10246-3) – zkouška vířivými proudy – podle zrušené normy stupeň přípustnosti E4 nebo E4H;
- EN ISO 10893-3 (EN 10246-5) – zkouška rozptylovými magnetickými toky – podle zrušené normy stupeň přípustnosti F4;
- EN ISO 10893-10 (EN 10246-7) – zkouška ultrazvukem – podle zrušené normy stupeň přípustnosti U4.
Přímost
Odchylka od přímosti trubek s vnějším průměrem D ≥ 33,7 mm nesmí překročit hodnotu O0015L kde L je délka trubky. Pro trubky s vnějším průměrem
D < 33,7 mm není přímost stanovena.
Úprava konců
Trubky se dodávají s kolmo uříznutými konci bez přílišných otřepů.

Rozměry
Rozměry a mezní úchylky rozměrů
Přednostně vyráběné rozměry trubek jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.
Délka
Není-li v objednávce uvedeno jinak, dodávají se trubky ve výrobních délkách s případným uvedením délkového rozsahu.
Na požadavek v objednávce (volitelný) se trubky dodávají v přesných délkách, které se specifikují.
Mezní úchylky
Mezní úchylky vnějšího průměru D a tloušťky stěny:
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Vnější průměr D
mm
D ≤ 219,1
D > 219,1

Mezní úchylky D

Mezní úchylky T pro poměr T/D

± 1% minimálně však
± 0,5 mm

≤ 0,025

± 1%

± 20%

> 0,025
≤ 0,050

> 0,50

± 12,5% minimálně však ± 0,4 mm
± 15%

± 12,5%

Mezní úchylky přesných délek
Délka L
mm

Mezní úchylka
mm

≤ 6000

+ 1O
0

6000 < L ≤ 12000

+ 15
0

> 12000

0/dohodou

Rozměry trubek
D
Vnější
průměr

Přednostní rozměry trubek
T tloušťka stěny
2,3

2,6

2,9

3,2

3,6

4

4,5

5

5,4

5,6

6,3

7,1

8

8,8

10

11

12,5

14,2

16

17,5

26,9

33,7
35
38
40
42,4
44,5
48,3
51
54
57
60,3
63,5
70
73
76,1
82,5
88,9
101,6
108
114,3
121
127
133
139,7
141,3
152,4
159
168,3
177,8
193,7
203
219,1
229
244,5
273
298,5
323,9
355,6
368
406,4
419
457
508
521
559
610

WWW.BOLZANO.CZ

9 / 12

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Přednostní rozměry trubek (pokračování)
D

T
20

22,2

25

28

30

32

36

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

76,1
82,5
88,9
101,6
108
114,3
121
127
133
139,7
141,3
152,4
159
168,3
177,8
193,7
203
219,1
229
244,5
273
298,5
323,9
355,6
368
406,4
419
457
508
521
559
610

Kontrola
Kontrola
Druhy kontroly
Shoda s požadavky objednávky na trubky:
- vyrobené z nelegovaných jakostních ocelí vyjma oceli E470, dodávané podle této normy, se prověřuje nespecifickou kontrolou a zkoušením, není-li
uplatněn požadavek na kontrolu specifikovanou (volitelný);
- vyrobené z oceli E470 a ostatních jakostí ocelí v této normě (viz výše uvedené tabulky chemického složení a mechanických vlastností) se prověřují
specifikovanou kontrolou a zkoušením.
Dokumenty kontroly
Vydávají se následující dokumenty kontroly podle EN 10204:
- prohlášení o shodě 2.1;
- zkušební zpráva 2.2;
- inspekční certifikát 3.1 resp. 3.2; je-li předepsán inspekční certifikát 3.2, musí odběratel sdělit výrobci jméno a adresu organizace nebo osoby, která
provede přejímku, a která ze stran vystaví inspekční certifikát.
Obsah dokumentů kontroly
- pro nespecifikovanou kontrolu a zkoušení musí prohlášení o shodě (2.1) obsahovat:
- obchodní postup a zúčastněné strany;
- popis výrobků, pro které dokument platí;
- ověření platnosti dokumentu.
- pro nespecifikovanou kontrolu a zkoušení musí zkušební zpráva (2.2) obsahovat:
- obchodní postup a zúčastněné strany;
- popis výrobků, pro které dokument platí;
- směr odběru zkušebních těles;
- výsledky zkoušky tahem;
- chemické složení;
- značení a prohlášení o provedené kontrole a shodě požadavků na povrch, tvar a rozměry;
- ověření platnosti dokumentu.
- pro specifikovanou kontrolu a zkoušení musí inspekční certifikát (3.1 resp. 3.2) obsahovat:
- obchodní postup a zúčastněné strany;
- popis výrobků, pro které dokument platí;
- směr odběru zkušebních těles;
- výsledky zkoušky tahem;
- výsledky zkoušky rázem v ohybu, pokud se provádí;
- výsledky zkoušek podle volitelných požadavků;
- chemické složení;
- značení a prohlášení o provedené kontrole a shodě požadavků na povrch, tvar a rozměry;
- ověření platnosti dokumentu.
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Požadavky na kontrolu
Souhrn kontrol
Nespecifikovaná
kontrola a zkoušení

Druh zkoušky

Podle postupů výrobce 1 zkouška na tavbu

Rozbor tavby

Zkouška tahem

a)

Popis zkoušek
Metodu rozboru volí výrobce. V případě sporu
se strany dohodnou na metodě kontrolního
rozboru

Zkouška se provádí při pokojové teplotě podle
EN ISO 6892-1. Stanovuje se Rm ; ReH nebo při
1 zkouška na zkušební
Podle postupů výrobce
nevýrazné mezi kluzu smluvní mez Rp0,2 a
dávku
tažnost v % s odkazem na měřenou délku L0 =
5,65√S0 .

Zkouška rázem v ohybu b)

Nepoužívá se

1 sada vzorků na
zkušební dávku.

Zkouška se provádí podle EN ISO 148-1 při
teplotě -20°C. Průměr ze tří měření musí
splňovat předepsanou minimální hodnotu.
Pokud šířka zkušebního tělesa je menší než 10
mm, musí být naměřená hodnota přepočtena na
vypočtenou nárazovou práci KVc podle vzorce
uvedeného v této normě.

Kontrola rozměrů

Všechny trubky

Všechny trubky

Zjišťuje se soulad se zadáním jmenovitého
rozměru a dovolených úchylek

Vizuální kontrola

Všechny trubky

Všechny trubky

Ověřují se požadavky na jakost povrchu

Všechny trubky

Provádí se kontrola na záměnu materiálu např.
spektrální analýzou.
Platí pro trubky, které jsou dodávány ve
válcovaném nebo žíhaném stavu a pro které
platí mechanické hodnoty ve stavu +N. Ty se
pak ověřují na tepelně zpracovaném
referenčním vzorku.

Povinné

Identifikace materiálu trubek
Nepoužívá se
z legovaných ocelí

Volitelné

Specifikovaná
kontrola a zkoušení

Zkouška tahem tepelně
zpracovaného vzorku c)

Nepoužívá se

1 zkouška na tavbu

Zkouška tahem d)

Nepoužívá se

1 zkouška na zkušební Provádí se pro trubky žíhané nebo trubky ve
dávku
stavu +N; +TH a FP

Zkouška rázem v ohybu e)

Nepoužívá se

1 série vzorků na
zkušební dávku

Platí pro trubky ve stavu zušlechtěném.

Ověření rozsahu tvrdosti

Nepoužívá se

Podle
dokumentovaného
postupu výrobce

Platí pro trubky ve stavu +QT a dohodnutý
rozsah tvrdostí

Tvrdost

Nepoužívá se

1 zkouška na zkušební Platí pro trubky z ocelí k cementování. Ověřuje
dávku
se tvrdost ve stavu +N

Zkouška prokalitelnosti

Nepoužívá se

Platí pro trubky vyrobené z ušlechtilých
1 zkouška na tavbu ze
nelegovaných a legovaných ocelí a též pro oceli
vzorkové trubky
k cementování.

Nedestruktivní zkouška na
necelistvosti

Nepoužívá se

Každá trubka

Viz odstavec vnitřní jakost

Zkouška nepropustnosti

Nepoužívá se

Každá trubka

Zkouška vnitřním přetlakem

Zkouška není povinná pro oceli ve stavech +A; + AR a pro oceli k cementování;
Jen pro oceli v jakosti J2 a K2 v tabulce ocelí se zaručenými hodnotami nárazové práce;
c)
Stanovení mechanických vlastností na referenčním vzorku na základě volitelných požadavků;
d)
Platí pro nelegované a legované ušlechtilé oceli a oceli k cementování dodávané ve stavu +N; +TH a +FP;
e)
Platí pro oceli se zaručenými vlastnostmi nárazové práce, dodávané ve stavu +QT.
a)
b)

Zkoušení
Rozsah zkoušení
Zkušební dávka
V případě specifikované kontroly tvoří zkušební dávku trubky téže jakosti oceli, téhož rozměru, téže tavby, vyrobené stejným výrobním postupem a
jednoho dodávaného stavu.
Z každé zkušební dávky musí být vybrána jedna zkušební trubka.
Počet trubek ve zkušební dávce:
Vnější průměr D
mm

Maximální počet trubek ve zkušební dávce

D ≤ 114,3

400

114,3 < D ≤ 323,9

200

D > 323,9

100
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Vzorky a zkušební tělesa musí být odebrány z konce trubky podle EN ISO 377 a způsobem předepsaným pro jednotlivé druhy zkoušek v této části normy.
Norma též popisuje zkušební metody.
Značení
S výjimkou trubek dodávaných ve svazcích, musí být každá trubka značena trvanlivým způsobem:
- značkou výrobce;
- číslem této normy nebo částí tohoto čísla;
- značkou oceli;
- symbolem pro dodávaný stav;
- symbolem +H a číslem tavby pro trubky s požadavky na prokalitelnost;
- v případě specifikované kontroly značkou inspekční organizace a symbolem pro přiřazení výrobku k příslušnému dokumentu.
Ochrana povrchu
Není-li předepsáno jinak, dodávají se trubky bez dočasné ochrany proti korozi.
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