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Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes

Étanchéité aux gaz des appareils pour soudage aux gaz et techniques connexes

Gasdichtheit von Geräten für Gasschweissen und verwandte Verfahren

 

Táto norma obsahuje ISO 9090:l989.

 

V tejto norme sú podža § 3 Zákona č. 142/l99l Zb. o česko-slovenských technických normách záväzné
v rozsahu pôsobnosti ČÚBP, IBP, MV ČR a MV SR na základe ich požiadaviek tieto kapitoly a články:

 

 

Národný predhovor

 

Citované normy

ISO 2503-1983 doposiaž nezavedená

ISO 3821-1977 doposiaž nezavedená

 



Ďalšie súvisiace normy

ČSN 05 000 Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov
ČSN 05 2100 Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy

ČSN 05 3400 Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy
ČSN 38 6400 Názvosloví a zkratky v plynárenství (Doprava, rozvod a distribuce).

ČSN ISO 5175 Zariadenia pre plameňové zváranie, rezanie a príbuzné procesy. Bezpečnostné
zariadenia pre horžavé plyny a kyslík alebo stlačený vzduch. Všeobecné predpisy, požiadavky a
skúšky

Norma obsahuje národnú prílohu NA a NB.

 

Obdobné medzinárodné, regionálne a zahraničné normy

ISO 9090:1989 Gas tightnes of equipment for gas welding and allied processes (Plynotesnosť
zariadení na plameňové zváranie a príbuzné procesy)
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Deskriptory podža Tezaura ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: PGD/PGN/svařování, PGG.G/svařování plamenem, DGD.E/plyny,
GUJ.N/únik, BL/BY/zkoušení

 

Vypracovanie normy

Spracovatež: Výskumný ústav zváračský, Bratislava, IČO 002437 - František Miškovský, Ing. Iveta
Paldanová

Technická normalizačná komisia: TNK 70 zváranie

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Ladislav Brodňan, CSc.
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MDT 621.791.5.032

 

Predhovor

 

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetová federácia národných normalizačných
organizácií (členov ISO). Na medzinárodných normách obvykle pracujú technické komisie ISO. Každý
člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý bola vytvorená technická komisia, má právo byť
zastúpený v tejto technickej komisii. Na prácach sa zúčastňujú i medzinárodné organizácie, vládne i
mimovládne, s ktorými ISO nadviazala pracovný styk.

ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) vo všetkých veciach
týkajúcich sa normalizácie v elektrotechnike.

 

Návrhy medzinárodných noriem prijaté technickými komisiami sa rozposielajú členom ISO na
schválenie pred ich prijatím za medzinárodné normy radou ISO. Schvažujú sa podža postupov ISO,
ktoré si vyžadujú súhlas aspoň 75 % hlasujúcich členov.

 

Medzinárodnú normu ISO 9090 pripravila technická komisia ISO/TC 44 Zváranie a príbuzné procesy.

Príloha A tvorí integrálnu súčasť tejto medzinárodnej normy.

 

-- Vynechaný text --


