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Corrigendum 

Tato oprava �SN EN 10216 - 5:2005 je �eskou verzí opravy EN 10216 - 5:2004/AC:2008-04. P�eklad byl zajišt�n 
Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN EN 10216 - 5:2005 is the Czech version of the Corrigendum EN 102167 - 5:2004/AC:2008-04. 
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version. 

�SN EN 10216 - 5 (42 0265) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a za�ízení – Technické dodací 
podmínky – �ást 5: Trubky z korozivzdorných ocelí z b�ezna 2005 se opravuje takto: 

V tabulce 9 se pro zna�ku oceli X6CrMoNiTi17-12-2 (1.4571) (dokon�ené za studena a dokon�ené za tepla) m�ní 
minimální smluvní mez kluzu RP1,0 takto: 

Druh oceli Rp1,0 v MPa min. 

p�i teplot� ve °C 

Mezní  
teplota b 

Ozna�ení �íselné 
ozna- 
�ení 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 °C 

X6CrNiMoTi17-12-2 
(dokon�ené 
za studena) 

232 218 206 196 186 175 169 164 160 158 157 

X6CrNiMoTi17-12-2 
(dokon�ené za tepla) 

 

1.4571 

217 199 181 167 157 145 139 135 130 128 127 

 

400 

Dále se opravuje chyba v �eské verzi: V tabulce 12 se v prvním sloupci opravuje hodnota vn�jšího pr�m�ru 
z „30 ≤ D ≤ 19,1“ na „30 ≤ D ≤ 219,1“. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267, Ing. Dagmar Vondrová 

Technická normaliza�ní komise: TNK 62 Ocel 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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