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vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do listopadu 2017.
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 3580:2011.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 3580:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 3580:2017 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 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.
Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy,
subkomise SC 3 Svařovací materiály.
Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 3580:2010), které je technicky přepracováno
s následujícími změnami:
– byly aktualizovány normativní odkazy;
– v systému B byla přidána nová klasifikace z USA a Japonska;
– byla provedena revize/korekce chemického složení a dalších hodnot v tabulkách;
– poznámka d) v tabulce 1 byla pozměněna pro objasnění, že prvky úmyslně přidané, které
nemají předepsané hodnoty (včetně Co a B), však mají být oznámeny;
– byly přepracovány popisy v tabulce 3;
– byl opraven rozsah pro jmenovitou výtěžnost elektrod u značky 4 v tabulce 4.
Žádosti o oficiální výklady každého aspektu tohoto dokumentu by měly být směřovány na Sekretariát
ISO/TC 44/SC 3 přes vaše národní normalizační orgány. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt
na www.iso.org.

Úvod
Tento dokument obsahuje metodu klasifikace obalených elektrod na základě chemického složení
čistého svarového kovu (systém A) a podle pevnosti v tahu a chemického složení (systém B).
Mechanické vlastnosti zkušebních vzorků čistého svarového kovu použité ke klasifikaci elektrod se
mohou lišit od hodnot dosažených na zhotovených spojích, protože při svařování existují rozdíly dané
například průměrem elektrody, šířkou rozkyvu, polohou svařování a složení materiálu.
Klasifikace podle systému A je hlavně založena na EN 1599 [1]. Klasifikace podle systému B se
převážně zakládá na normách používaných v oblasti Pacifiku.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod pro ruční svařování
elektrickým obloukem, feritických a martenzitických žáropevných ocelí a nízkolegovaných ocelí pro
zvýšené teploty podle čistého svarového kovu v tepelně zpracovaném stavu.
Tento dokument je kombinovaným předpisem pro klasifikaci podle systému založeného na
chemickém složení čistého svarového kovu, s požadavky na jeho mez kluzu a nárazovou práci čistého
svarového kovu, nebo podle systému založeného na pevnosti v tahu a chemickém složení čistého
svarového kovu.
a) Ustanovení a tabulky označené písmenem „A“ se používají pouze pro elektrody klasifikované
v tomto dokumentu podle systému založeného na chemickém složení s požadavky na mez kluzu
a nárazovou práci čistého svarového kovu.
b) Ustanovení a tabulky označené písmenem „B“ se používají pouze pro elektrody klasifikované
v tomto dokumentu podle systému založeného na pevnosti v tahu a chemickém složení čistého
svarového kovu.
c) Ustanovení a tabulky, které nejsou označeny buď písmenem „A“ nebo „B“ se používají pro
všechny obalené elektrody klasifikované podle tohoto dokumentu.
Některé tabulky zahrnují pro srovnání požadavků na elektrody klasifikované oběma způsoby
umístění jednotlivých elektrod, které mají podobné složení a vlastnosti, na sousedních řádcích dané
tabulky. V příslušném řádku
tabulky, který platí pro jeden způsob, je uvedeno v závorce označení pro podobnou elektrodu, která
může být klasifikována druhým způsobem. Vhodným omezením určité elektrody je možné často, ale
ne vždy, vytvořit elektrodu klasifikovanou druhým způsobem; v tom případě může mít elektroda
a/nebo její obal klasifikační označení odpovídající jednomu nebo oběma způsobům.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

