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Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14343:2009.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
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Oznámení o schválení

Text ISO 14343:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 14343:2017 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.

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

Toto třetí vydání zrušuje druhé vydání (ISO 14343:2009), které bylo technicky revidováno. Hlavní
změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

–    do tabulky 1 a tabulky A.1 bylo přidáno několik nových slitin;

–    v tabulce 1 bylo revidováno chemické složení u některých označení slitin;

–    v tabulce A.1 byly revidovány mechanické vlastnosti u některých označení slitin;

–    kapitola 7 byla revidována novým textem všech nových a revidovaných norem;

–    do kapitoly 10 byl přidán příklad označení Z.

Žádosti o oficiální výklady o jakémkoli aspektu tohoto dokumentu by měly být směřovány na
Sekretariát ISO/TC 44/SC 3 prostřednictvím národního normalizačního orgánu. Úplný seznam těchto
orgánů lze nalézt na www.iso.org.

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


Úvod
Tento dokument poskytuje systém klasifikace pro drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče
pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí. Uznává, že na celosvětovém trhu
existují dva poněkud odlišné přístupy ke klasifikaci daného svařovacího materiálu a umožňují, aby
jeden nebo oba byly použity, aby vyhovovaly potřebě určitého trhu. Mnoho, ale ne všechny, komerční
produkty, které jsou předmětem tohoto dokumentu, lze klasifikovat pomocí obou přístupů a mohou
být také označeny vhodné produkty.

Systém A používá přístup jmenovitého složení s označovacími značkami pro označení hlavních
legujících prvků na jejich jmenovitých úrovních v určitém pořadí, a který je někdy následován
značkami chemických prvků, které označují změny složení původního stupně. Systém B využívá
přístup s typem slitiny s tříčtvrtinovou nebo čtyřmístnou značkou pro určité stupně, někdy za ním
následují jedna nebo více značek chemických prvků, které ozna-
čují změny složení stupně. V obou přístupech je klasifikace založena na chemickém složení výrobku.
V mnoha případech může být daný výrobek klasifikovaný podle obou přístupů, protože značné
rozmezí složení u obou přístupů překrývá mírné rozdíly.

Svařovací materiály korozivzdorných ocelí nemají mimořádnou shodu mezi tvarem výrobku (drátové
elektrody, páskové elektrody, dráty nebo tyče) a použitými metodami svařování (obloukové svařování
tavící se elektrodou v ochranném plynu, obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním
plynu, plazmové svařování, laserové svařování, svařování pod tavidlem nebo elektrostruskové
svařování). Pro tuto oblast mohou být drátové elektrody, páskové elektrody, dráty nebo tyče
klasifikovány na základě jakýchkoliv výše uvedených tvarů výrobků, a podle potřeby, pro více než
jednu z výše uvedených metod svařování.

Klasifikace podle typu A vychází především z EN 12072 [1], zatímco klasifikace podle typu B, podle
typu slitiny, se většinou zakládá na normách používaných v oblasti Pacifiku.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na klasifikaci drátových elektrod, páskových elektrod, drátů
a tyčí pro
obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu, obloukové svařování wolframovou
elektrodou v inertním plynu, plazmové svařování, svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování
a laserové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí. Klasifikace drátových elektrod,
páskových elektrod, drátů a tyčí je založena na jejich chemickém složení.

Tento dokument je kombinovaný předpis, který poskytuje klasifikaci buď podle systému založeném
na klasifikaci podle jmenovitého složení (systém A) nebo na základě klasifikace podle typu slitiny
(systém B).

a)   Články, které mají označení „klasifikace podle jmenovitého složení“ a připojeným písmenem „A“
nebo, které jsou identifikovatelné podle „ISO 14343-A“, se používají pouze pro výrobky, klasifikované
tímto systémem A.

b)   Články, které mají označení „klasifikace podle typu slitiny“ a připojeným písmenem „B“ nebo,
které jsou identifikovatelné podle „ISO 14343-B“, se používají pouze pro výrobky, klasifikované tímto
systémem B.

c)   Články, které nemají označení ani připojené písmeno, se používají pro výrobky klasifikované podle
systému A nebo B nebo obou systémů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


