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Evropská předmluva
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identické-ho textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2016.
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Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
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Oznámení o schválení

Text ISO 11970:2016 byl schválen CEN jako EN ISO 11970:2016 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary Information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 17 Oceli, subkomise SC 11, Ocelové odlitky.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 11970:2001), které bylo technicky zrevidováno.
Zejména, pro objasnění značek, byly překresleny obrázky 1, 2 a 3.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/foreword.htm


Úvod
Všechny kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování ocelových odlitků jsou zamýšleny podle
této mezinárodní normy.

Předchozí kvalifikace postupů svařování, které vyhovují rozsahu kvalifikace podle kapitoly 8, jsou
platné podle této mezinárodní normy.

Kde mají být, pro doplnění kvalifikace, provedeny doplňující zkoušky, provedou se pouze tyto
doplňující zkoušky podle požadavků kapitol 6 a 7.



1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje způsob schvalování specifikace postupu svařování (WPS) pro
výrobní svařování odlitků.

Definuje podmínky pro provedení schvalovacích zkoušek a rozsah platnosti schváleného postupu
svařování pro všechny praktické svářečské operace v rozsahu základních proměnných.

Zkoušky musí být provedeny podle této mezinárodní normy, pokud nejsou zákazníkem nebo dohodou
mezi smluvními stranami stanoveny doplňující zkoušky.

Tato mezinárodní norma platí pro obloukové svařování ocelových odlitků. Po dohodě mezi smluvními
stranami mohou být zásady této mezinárodní normy použity pro jiné metody tavného svařování.

Kromě zkoušek, které jsou stanoveny touto mezinárodní normou, může odběratel, pro získání více
informací v případě zvláštního servisu, materiálu nebo výrobních podmínek, stanovit další zkoušky,
například podélné zkoušky tahem svarového kovu, zkoušky ohybem, chemické rozbory, stanovení
obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelích, tažnosti, zkoušky rázem v ohybu na tělesech
Charpy "V“ a radiografie.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


