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Přehled evropských norem pro ploché výrobky bez povlaku, válcované za tepla z konstrukčních ocelí 
Normy technických dodacích předpisů 

 

 

Nelegované oceli  
pro všeobecné použití 

Jemnozrnné svařitelné oceli Oceli pro tlakové nádoby Oceli s vyšší mezí kluzu 
zušlechtěné a vytvrzené 

Ploché výrobky z nelegovaných 
konstrukčních ocelí podle 

ČSN EN 10025-2 

 
 

Ploché výrobky z jemnozrnných 
svařitelných ocelí, normalizačně žíhaných 
nebo normalizačně válcovaných podle 
ČSN EN 10025-3 
 

Ploché výrobky z termomechanicky 
válcovaných, svařitelných jemnozrnných 
konstrukčních ocelí podle  

ČSN EN 10025-4 

 

Ploché výrobky pro tlakové nádoby a 
zařízení z legovaných a nelegovaných 
ocelí pro vyšší teploty podle 
ČSN EN 10028-2  

Ploché výrobky pro tlakové nádoby a 
zařízení ze svařitelných jemnozrnných 
ocelí ve stavu normalizačně žíhaném 
podle 
ČSN EN 10028-3  

Ploché výrobky pro tlakové nádoby a 
zařízení z niklových ocelí pro nízké 
teploty podle  
ČSN EN 10028-4  

Ploché výrobky pro tlakové nádoby a 
zařízení z jemnozrnných svařitelných 
ocelí, termomechanicky válcovaných 
podle ČSN EN 10028-5  

Ploché výrobky pro tlak. nádoby a 
zařízení z jemnozrnných svař. ocelí ve 
stavu zušlechtěném podle  
ČSN EN 10028-6  

Plechy z konstrukčních ocelí s vyšší 
mezí kluzu v zušlechtěném nebo 
vytvrzeném stavu pro oceli 
zušlechtěné podle 
ČSN EN 10025-6  

 

Plechy a pásy z ocelí pro jednoduché 
tlakové nádoby podle 
ČSN EN 10207  

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové 
nádoby a zařízení – oceli korozivzdorné 
ČSN EN 10028-7  
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Normy technických dodacích předpisů – pokračování 
 
  
 
 

Oceli k zušlechťování Oceli k chemicko-tepelnému 
zpracování 

Oceli k tváření za studena 

Ploché a další výrobky z nelegovaných 
ocelí k zušlechťování   
ČSN EN ISO 683-1 

Ploché a další výrobky z legovaných ocelí 
k zušlechťování  
ČSN EN ISO 683-2 

Ocelové úzké pásy válcované za studena 
k tepelnému zpracování z ocelí 
k zušlechťování 
ČSN EN 10132-3  

Ocelové úzké pásy válcované za studena 
k tepelnému zpracování z ocelí na 
pružiny a další použití podle  
ČSN EN 10132-4 

Ploché a další výrobky z ocelí 
k cementování podle 
ČSN EN ISO 683-3 

Ocelové úzké pásy válcované za studena 
k tepelnému zpracování z ocelí 
k cementování podle 
ČSN EN 10132-2  

Ploché a další výrobky z ocelí 
k nitridování podle  
ČSN EN 10085  

Kontinuálně válcované svitky a plechy 
z nízkouhlíkových ocelí pro tváření za 
studena podle 
ČSN EN 10111  

Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za 
studena, bez povlaku, pro tváření za 
studena 
ČSN EN 10139  

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí 
válcované za studena k tváření za studena 
podle 
ČSN EN 10130  

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí 
s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena 
z ocelí termomechanicky válcovaných podle 
ČSN EN 10149-2  
 

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí 
s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena 
z ocelí normalizačně žíhaných nebo 
normalizačně válcovaných podle 
ČSN EN 10149-3  

Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu, 
válcované za studena k tváření za studena 
podle 
ČSN EN 10268  
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