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Korozivzdorné oceli – 
Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, 
tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky 
z ocelí odolných korozi pro obecné použití 
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EN 10088-3 
OPRAVA 1 
42 0927 

 

Corrigendum 

ČSN EN 10088-3 (42 0927) Korozivzdorné oceli – Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, 
válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití z dubna 2015 se opra-
vuje takto: 

Název tabulky 8 se opravuje takto: 

Tabulka 8 – Mechanické vlastnosti za pokojové teploty austenitických ocelí ve stavu po rozpouštěcím žíhánía 

(viz tabulka A.1) a odolnost vůči mezikrystalové korozi ve stavech 1C, 1E, 1D, 1X, 1G a 2D 

V tabulce 8 se poznámka pod čarou d opravuje takto: 
d Maximální hodnoty tvrdosti mohou být zvýšeny o 100 HB nebo hodnota pevnosti v tahu může být zvýšena o 200 MPa 

a maximální hodnota tažnosti může být snížena na 20 % u profilů a tyčí o tloušťce ≤ 35 mm, které mají konečnou defor-
maci za studena, a pro profily a tyče tvářené za tepla o tloušťce ≤ 8 mm. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ing. Jan Weischera DWV, IČO 65253213, Ing. Jan Weischera 

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel 

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dagmar Brablecová 

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadav-
cích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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