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Förord
Denna europastandard har utarbetats av ECISS/TC 23, Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål – Stålsorter. Sekretariatet hålls av DIN.
Denna europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom att publicera en identisk text
eller genom ikraftsättning senast april 2000, och motstridande nationella standarder skall upphävas senast
april 2000.
Denna europastandard har utarbetats under mandat till CEN från Europeiska kommissionen och Europeiska
frihandelsorganisationen Denna europastandard är en stödjande standard till tillämpnings och produktstandarder som själva stödjer viktiga säkerhetskrav i New Approach direktiv och som refererar till denna europastandard.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser är standardiseringsorganen i följande länder bundna att anta
denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.
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1

Omfattning

Denna europastandard gäller för blanka produkter i draget, svarvat eller slipat tillstånd levererade i raka
längder.
Den gäller inte för kallvalsade produkter eller skurna längder från band eller plåt.

2

Normativa hänvisningar

Denna standard innehåller daterade eller odaterade hänvisningar till regler i andra publikationer. Dessa normativa hänvisningar återfinns i den löpande texten. Publikationerna anges nedan. Beträffande daterade
hänvisningar till publikationer som senare har ändrats eller fått tillägg, gäller dessa ändringar eller tillägg
endast då de har införts i denna standard. Vid odaterade hänvisningar gäller den senaste utgåvan av publikationen (inklusive tillägg).
EN 10079

Definitioner av formvaror av stål

EN 10088-3

Rostfria stål – Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat, stång, valstråd och
profiler avsedda för allmänna ändamål

EN 10204

Metalliska varor – Typer av kontrollintyg

EN 10277-1

Blanka stålprodukter – Tekniska leveransbestämmelser – Del 1: Allmänt

EN 10277-3

Blanka stålprodukter – Tekniska leveransbestämmelser – Del 3: Automatstål

ISO 286-2

ISO tolerans- och passningssystem – Del 2: Tabeller över toleransgrader och lägesavmått
för hål och axlar

3

Definitioner

I denna standard gäller följande definitioner förutom definitioner för dragna formvaror i EN 10079.
3.1
Avvikelse från rundhet
skillnaden mellan största och minsta mått mätt mellan par av motstående punkter på enkla tvärsektioner.

4
4.1

Information som skall lämnas av köparen
Obligatorisk information

Följande information skall lämnas av köparen vid förfrågan och beställning:
a) mängd (vikt, antal stänger) som skall levereras,
b) formvara (t ex. rundstång, sexkantstång, kvadratstång, plattstång),
c) numret på denna europastandard (EN 10278),
d) dimensioner och toleranser för dimensioner och form,
e) referens till materialstandard inklusive numret för delen (t ex. EN 10277-3),
f) stålnamn eller stålnummer,
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g) yttillstånd (se 5.1),
h) ytkvalitetsklass (se EN 10277-1) där det är tillämpligt.
EXEMPEL 1:
2 ton rundstång EN 10278 – 20h9 x lagerlängd 6000
EN 10277-3-38SMn28+C - klass 3
eller
2 ton rundstång EN 10278 – 20 h9 x lagerlängd 6000
EN 10277-3-1.0760+C - klass 3
EXEMPEL 2:
10 ton rundstång EN 10278 – 50 h8 x lagerlängd 3000
EN 10277-3-X5CrNi18-10+2P - klass 2
eller
10 ton rundstång EN 10278 – 50 h8 x lagerlängd 3000
EN 10277-3-1.4301+2P - klass 2

4.2

Tilläggsinformation

Följande tilläggsinformation kan lämnas av köparen och överenskommas med tillverkaren:
a) toleransläge (se A.1),
b) ändarnas utformning (se A.2),
c) rakhet (se 6.4),
d) om så erfordras, typ av intyg enligt EN 10204.

5
5.1

Leveranstillstånd
Bearbetade tillstånd

Stålprodukterna skall levereras i något av följande bearbetade tillstånd eller en kombination därav, med eller
utan värmebehandling:
a) draget, beteckning +C,
b) skalsvarvat, beteckning +SH
c) slipat, beteckning +SL
d) polerat, beteckning +PL

5.2

Ändarnas utformning

Om inte annat överenskommits vid förfrågan och beställning skall val av metod för kapning överlåtas till tillverkaren.
Om det specificeras i vid förfrågan och beställning kan ändarnas utformning specificeras i enlighet med A.2.
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6
6.1

Toleranser för dimensioner och form
Toleranser för dimensioner (diameter, tjocklek, bredd)

6.1.1 Toleranser för dimensioner skallvara enligt köparens specifikation vid förfrågan och beställning och
skall överensstämma med ISO 286-2 som återges i tabell 1.
6.1.2 Om inte annat överenskommits vid förfrågan och beställning (se 6.3) skall toleranserna för dimensioner vara:
a) För dragen rundstång, förutom de under e), och för svarvad stång: h10 enligt tabell 2,
b) för sexkantstång och dragen kvadratstång h11 för dimensioner ≤ 80 mm, h12 för dimensioner > 80 mm
enligt tabell 1 och tabell 2,
c) för dragen plattstång: enligt tabell 3,
d) för slipade produkter: h9 enligt tabell 1 och tabell 2.
e) för dragen rundstång i slutligt seghärdat tillstånd: h11.
6.1.3 När så specificeras av köparen vid förfrågan och beställning skall toleransläget med toleransvidd
enligt tabell 2 vara enligt A.1.

6.2

Typer av längder och längdtoleranser

Om inte annat specificerats vid förfrågan och beställning skall längden och längdtoleransen vara enligt specifikationerna i tabell 5.

6.3

Avvikelse från rundhet

Maximal avvikelse från rundhet skall inte vara större än hälften av den specificerade toleransvidden och får
aldrig överskrida övre gränsmåttet.

6.4

Tolerans för rakhet

Om så specificeras vid förfrågan och beställning och vid tvist skall ett överenskommet antal stänger kontrolleras med avseende på rakhet i enlighet med en av metoderna i bilaga B och och toleranserna i tabell 4 skall
gälla.

6.5

Kanter på icke runda stänger

Kanter på icke-runda stänger (d v s. kvadrat-, sexkant- och plattstång) med bredd ≤ 150 mm får ha en odefinierad profil inom ett avstånd på 0,2 mm från den hypotetiska kanten, plattstång med bredd > 150 mm inom
ett avstånd på 0,5 mm om inte annat överenskommits. För bredd > 150 mm får kantprofilen vara odefinierad
på ett avstånd av 0,5 mm från den hypotetiska kanten, om inte skarpa kanter speciellt har beställts.

7

Kontroll och provning

Ett tillräckligt antal prov skall kontrolleras för dimensionernas överensstämmelse med fordran.
Dimensionerna skall kontrolleras enligt följande:
a) För rundstång: minst 150 mm från stångens ände,
b) för rundstång kapad till beställd längd: minst 10 mm från stångens ände,

