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Podle zákona �. 22/1997 Sb. sm�jí být �eské technické normy rozmnožovány a rozši�ovány 
jen se souhlasem Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

�ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 77.140.75  B�ezen 2011 

Sva�ované duté profily z konstruk�ních nelegovaných 
a jemnozrnných ocelí, tvá�ené za studena –  
�ást 1: Technické dodací podmínky 

�SN 
EN 10219-1 
OPRAVA 1 
42 1052 

 

Corrigendum 

�SN EN 10219-1 (42 1052) Sva�ované duté profily z konstruk�ních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, 
tvá�ené za studena – �ást 1: Technické dodací podmínky z listopadu 2006 se opravuje takto: 

Národní p�edmluva se dopl�uje o údaj Upozorn�ní na národní poznámku: 

V tabulce 1 je k poznámce a) dopln�na národní poznámka. 

Tabulka 1 – Mezní úchylky chemického rozboru hotového výrobku od specifikovaných hodnot rozboru 
tavby uvedených v tabulkách A.1, B.1 a B.2 

a) Pro S235JRH v tlouš�kách � 16 mm je dovolená odchylka rovna 0,4 *) % C a pro tlouš�ky > 16 mm a � 40 mm je 
dovolená odchylka rovna 0,05 % C. 

 
*) NÁRODNÍ POZNÁMKA U zna�ky S235JRH je v anglické verzi poznámky chybn� uvedena dovolená úchylka pro 

tlouš�ky ≤ 16 mm rovna 0,4 % C. V n�mecké a francouzské verzi je tato hodnota 0,04 % C. Dle vyjád�ení ECISS bude tato 
hodnota opravena p�i nejbližší revizi normy. Vzhledem k tomu, že r�zné státy mohly podle použité verze EN (A,N,F) zavést 
r�znou hodnotu odchylky do svých národních norem, doporu�ujeme v objednávce uvád�t konkrétní hodnotu dovolené 
úchylky, nikoliv jen odkaz na ustanovení normy. 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267, Markéta Kuntová 

Technická normaliza�ní komise: TNK 62 – Ocel 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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