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Evropská předmluva
Text ISO 9606-1:2012 včetně Cor. 1:2012 a Cor. 2:2013 vypracovala technická komise ISO/TC 44
Svařování a příbuzné procesy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako
EN ISO 9606-1:2017 technickou komisí CEN/TC 121 Svařování a příbuzné procesy, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do února 2018.

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 9606-1:2013.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropských směrnic 2014/68/EU
a 2014/29/EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto
dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN 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 9606-1:2012 včetně Cor. 1:2012 a Cor. 2:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 9606-1:2017
bez jakýchkoliv modifikací.



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.

Mezinárodní normy jsou vypracovány v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích
ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi jsou předávány členským zemím k hlasování. Zveřejnění ve formě
mezinárodní normy vyžaduje schválení minimálně 75 % členských zemí zúčastněných na hlasování.

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.

ISO 9606-1 vypracovala technická komise ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy, subkomise SC 11
Kvalifikační požadavky personálu pro svařování a příbuzné procesy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 9606-1:1994), které bylo technicky
revidováno. To také zahrnuje změnu ISO 9606-1:1994/Amd. 1:1998.

ISO 9606 se skládá z následujících částí se společným názvem Zkoušky svářečů – Tavné svařování

–    Část 1: Oceli;

–    Část 2: Hliník a jeho slitiny;

–    Část 3: Měď a slitiny mědi;

–    Část 4: Nikl a slitiny niklu;

–    Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu.

Žádosti o oficiální výklad jakýchkoli aspektů této části ISO 9606 směřujte na sekretariát ISO/TC 44/SC
11 prostřednictvím vašich národních normalizačních orgánů. Kompletní seznamy těchto subjektů lze
nalézt na www.iso.org.

http://www.iso.org


Úvod
Schopnost svářeče plnit ústní a písemné instrukce a verifikace jeho osobních zručností jsou
důležitými faktory zajištění jakosti svařovaného výrobku.

Zkoušení zručnosti svářeče podle této mezinárodní normy závisí na metodách svařování a podmínkách
svařování. Je třeba dodržet jednotná pravidla a používat normalizovaná zkušební tělesa.

Principem této mezinárodní normy je, že zkouška svářeče kvalifikuje nejen na podmínky použité při
zkoušce, ale také na všechny spoje, které jsou považovány za snadnější ke svařování za předpokladu,
že svářeč podstoupil specifický výcvik a/nebo má průmyslovou praxi v rozsahu kvalifikace.

Zkouška svářeče může být použita pro kvalifikace postupu svařování a svářeče za předpokladu, že
byly splněny všechny příslušné požadavky, např. rozměry zkušebních kusů a zkušební postupy vyhoví
(viz EN ISO 15614-1[11]).

Všechny nové zkoušky musí být od data vydání podle všech částí této mezinárodní normy.

Při ukončení platnosti zkoušky, existující a platné kvalifikace svářečů podle požadavků národních
norem mohou být obnoveny podle této normy. To za předpokladu, že je splněn technický obsah této
mezinárodní normy. Je nezbytné pro nový rozsah zkoušky interpretovat požadavky podle této
mezinárodní normy.



1 Předmět normy
Tato část ISO 9606 definuje požadavky na zkoušky svářečů pro tavné svařování ocelí.

Poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a umožňuje takové
kvalifikace, které jsou jednotné, uznávat nezávisle na druhu výrobku, místě a zkušebním
orgánu/zkušební organizaci.

Při zkouškách svářeče je kladen důraz na schopnost svářeče ručně manipulovat s elektrodou/svařovacím
hořákem a tímto vytvářet svar přijatelné jakosti.

Tato norma ISO 9606-1 platí pro metody tavného svařování, které jsou označovány jako ruční nebo
částečně mechanizované. Neplatí pro plně mechanizované a automatizované metody.

POZNÁMKA Pro tyto metody viz ISO 14732[10].

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


