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Voorwoord
Dit document (EN 10028-5:2003) is opgesteld door Technische Commissie ECISS/TC 22 "Steels for
pressure purposes – Qualities", waarvan het secretariaat door DIN wordt gevoerd.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in december 2003 de status van nationale norm worden gegeven,
door publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
december 2003 worden ingetrokken.
Dit document vervangt EN 10028-5:1996.

Vo

Dit document is opgesteld onder een door de Europese Commissie en de Europese Vrijhandelsorganisatie
aan de CEN verleend mandaat en steunt fundamentele eisen van de richtlijn(en) van de EU.
Voor relatie met richtlijn(en) van de EU, zie de informatieve bijlage ZA, die een integraal deel met deze norm
vormt.

Deze Europese norm omvat de volgende delen, onder de algemene titel Flat products made of steels for
pressure purposes:
Part 1 – General requirements

or

Part 2 – Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
Part 3 – Weldable fine grain steels, normalized

Part 4 – Nickel alloy steels with specified low temperature properties
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Part 5 – Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled

Part 7 – Stainless steels
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Part 6 – Weldable fine grain steels, quenched and tempered

OPMERKING
De met twee punten (••) gemerkte hoofdstukken bevatten informatie over overeenkomsten, die bij de
bestelling kunnen worden gesloten.

Dit document bevat een bibliografie.

eld

Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

4

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

ALTIJD DE ACTUELE NORM
IN UW BEZIT HEBBEN?
Nooit meer zoeken in de systemen en uzelf de vraag stellen:
‘Is NEN-EN 10028-5:2003 nl de laatste versie?’
Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd toegang
tot de meest actuele versie van deze norm. Vervallen versies
blijven ook beschikbaar. U en uw collega’s kunnen de norm
via NEN Connect makkelijk raadplagen, online en offline.
Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden op
www.nenconnect.nl.

WERK SLIMMER MET NEN CONNECT

Heeft u vragen?
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot en met vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur.
Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl

