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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: www.iso.org/iso/foreword.html.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy, subkomise SC 10,
Řízení kvality v oblasti svařování.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 15614-7:2007), které bylo technicky
zrevidováno.

ISO 15614 sestává z následujících částí pod jednotným názvem Stanovení a kvalifikace postupů
svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování:

–    Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu;

–    Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin;

–    Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin;

–    Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním;

–    Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin;

–    Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi;

–    Část 7: Navařování;

–    Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí;

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


–    Část 9: Hyperbarické svařování za mokra;

–    Část 10: Hyperbarické svařování za sucha;

–    Část 11: Elektronové a laserové svařování;

–    Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování;

–    Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování;

–    Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu.

Žádosti o oficiální výklad jakýkoliv stanoviska této mezinárodní normy by měly být adresovány na
Sekretariát ISO/TC 44/SC 10, prostřednictvím svého národního normalizačního orgánu. Kompletní
seznam těchto subjektů lze nalézt na www.iso.org.

http://www.iso.org


Úvod
Tato část ISO 15614 je jednou ze série mezinárodních norem, jejichž podrobnosti jsou uvedeny
v příloze A normy ISO 15607:2003.

Všechny nové zkoušky postupů svařování jsou prováděny v souladu s tímto vydáním ISO 15614-7 od
data jejího vydání. Avšak kvalifikace, provedené podle předchozích vydání této části ISO 15614, jsou
stále platné a není nezbytné provádět dodatečné zkoušky ke splnění požadavků pro jakékoliv použití
s odkazem na předchozí vydání. Může být ale nezbytné, provedení doplňujících zkoušek pro dříve
kvalifikované WPS, aby byly v souladu s požadavky tohoto vydání ISO 15614-7.



1 Předmět normy
Tato část ISO 15614 specifikuje, jak je kvalifikována předběžná specifikace postupu pro navařování
zkouškami postupu svařování.

Tato část ISO 15614 definuje podmínky pro provádění zkoušek postupů svařování a rozsah kvalifikace
pro postupy svařování pro všechny praktické svařovací operace v rozsahu proměnných, uvedených
v kapitole 8.

Tato část ISO 15614 se vztahuje na všechny procesy svařování vhodné pro navařování. V případech,
kde je kvalifikace provedena na předvýrobním zkušebním kusu, je kvalifikace provedena dle
ISO 15613 s tím rozdílem, že pokud je to možné, se zkoušení provede v souladu s touto částí
ISO 15614. Opravné navařování a opravy základního materiálu je schvalováno dle ISO 15613 nebo
ISO 15614-1.

Toto vydání ISO 15614-7 se vztahuje na všechny nové zkoušky kvalifikace postupu svařování. Neruší
předchozí zkoušky postupu svařování, provedené v souladu s předchozím vydáním této části
ISO 15614. Pokud jsou v tomto vydání vyžadovány dodatečné zkoušky, je pouze nutné provést
dodatečné zkoušky na zkušebním kusu vyrobeném podle stávající WPS této části ISO 15614.

Pokud se při svařování různorodých materiálů používá polštářování, je postup svařování kvalifikován
podle ISO 15614-1. Toto polštářování může být použito tam, kde jsou kombinace různých struktur
nebo vlastností materiálů, např. při spojování martenzitických nebo feritických ocelí s austenitickou
ocelí.

Dodatečné zkoušky mohou být vyžadovány výrobkovými normami.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


