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Evropská předmluva
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Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 636:2015.
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Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 636:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 636:2017 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 Mezi-
národní 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 směr-
nicích 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 paten-
tových 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: www.iso.org/foreword.html

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy, subkomise SC 3,
Svařovací materiály.

Toto páté vydání, které bylo vytvořeno méně závažnou revizí, ruší a nahrazuje čtvrté vydání
(ISO 636:2015), s následujícími změnami:

–    aktualizací posledních názvů ISO (včetně povinné kapitoly 3 a následného přečíslování kapitol
a článků);

–    v tabulce 3B mezní hodnota pro Ti v posledním sloupci se má správně přepsat na NCCT1, NCCT2
a N1M2T a ne označit N9, NCC, NCC1 jak je to ve vydání z roku 2015;

–    doplněním nově odsouhlaseného znění kapitoly 8 „Postup zaokrouhlování“.

Žádosti o oficiální výklad jakýkoliv stanoviska této mezinárodní normy by měly být adresovány na
Sekretariát ISO/TC 44/SC 3, prostřednictvím svého národního normalizačního orgánu. Kompletní
seznam těchto subjektů lze nalézt na www.iso.org.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/foreword.html
http://www.iso.org


Úvod
Tento dokument poskytuje klasifikaci pro označení tyčí a drátů, podle jejich hodnot chemického
složení a tam, kde je to požadováno, podle hodnot meze kluzu, pevnosti v tahu a tažnosti čistého
svarového kovu. Poměr meze kluzu k pevnosti v tahu je u svarového kovu obecně vyšší, než je tento
poměr u základního materiálu. Srovnatelný poměr meze kluzu u svarového kovu a u základního
materiálu nemusí ještě zaručovat, že pevnost v tahu sva-
rového kovu odpovídá pevnosti v tahu základního materiálu. Proto tam, kde se pro aplikaci vyžaduje
shodná mez pevnosti, by měl být přídavný materiál vybrán podle sloupce 3 tabulky 1A nebo 1B.

Je nutno poznamenat, že hodnoty mechanických vlastností zkušebních vzorků z čistého svarového
kovu, které byly použity pro klasifikaci drátů a tyčí se budou odlišovat od těch, které zjistíme
u výrobních spojů, vzhledem k rozdílům v postupu svařování, jako například v průměru, v šířce
rozkyvu, v poloze svařování a ve složení mate-
riálu.

Klasifikace podle systému A vychází především z EN 1668:1997[1], Klasifikace podle systému B je
založena především na normách používaných v oblasti Pacifiku.



1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky na klasifikaci tyčí a drátů pro obloukové svařování,
nelegovaných a jemno-
zrnných ocelí, s minimální mezí kluzu až do 500 MPa nebo minimální mezí pevnosti až do 570 MPa,
wolframovou elektrodou v inertním plynu, ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném
zpracování po svařování.

Tento dokument je kombinovaný předpis, který poskytuje klasifikaci buď podle systému založeného
na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu, nebo podle systému
založeného na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu.

a)   Články a tabulky, které jsou označeny písmenem „A“, se používají pouze pro tyče a dráty, které
jsou klasifi-
kovány systémem, založeném na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu
podle tohoto dokumentu.

b)   Články a tabulky, které jsou označeny písmenem „B“, se používají pouze pro tyče a dráty, které
jsou klasifi-
kovány systémem, založeném na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového
kovu podle tohoto dokumentu.

c)   Články a tabulky, které nejsou označeny buď písmenem „A“ nebo písmenem „B“, se používají pro
všechny tyče a dráty, klasifikované podle tohoto dokumentu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


