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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 1708-2:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 121 Svařování a příbuzné
procesy, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2019 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 června 2019.

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 1708-2:2000.

Hlavní změny ve srovnání s předcházejícím vydáním jsou následující:

a)   normativní odkazy a bibliografie byly aktualizovány;

b)   čísla metod svařování byla aktualizována v souladu s EN ISO 4063;

c)   byly odstraněny odkazy na EN ISO 9692-2 v tabulkách 2, 3, 4 a 5.

Norma EN 1708 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli se skládá z následujících
dvou částí:

–    Část 1: Tlakové součásti;

–    Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku.

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.



1 Předmět normy
Účelem tohoto dokumentu je osvětlit na příkladech znázornění spolehlivých a schválených svarových
spojů, které se používají pro ocelové součásti bez vnitřního přetlaku. Záměrem normy není
normalizování spojů, které by mělo být považováno za závazné nebo omezující vývoj spojů. Podle
potřeby je nutno vzít v úvahu požadavky únos-
nosti, vhodnosti pro daný účel, únavového a korozního namáhání.

Tato norma obsahuje příklady spojů svařovaných následujícími metodami (číslování metod podle
EN ISO 4063):

–    ruční obloukové svařování obalenou elektrodou (111);
–    obloukové svařování plněnou elektrodou bez ochranného plynu (114);
–    svařování pod tavidlem (12);
–    obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu; MIG svařování (131);
–    obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu; MAG svařování (135);
–    obloukové svařování plněnou elektrodou v aktivním plynu (136);
–    obloukové svařování plněnou elektrodou s kovovým práškem v aktivním plynu (138);
–    obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou v inertním plynu (132);
–    obloukové svařování tavící se plněnou elektrodou s kovovým práškem v inertním plynu (133);
–    obloukové svařování netavící se elektrodou v ochranném plynu (14).

Další metody podle dohody.

Další požadavky by měly být v souladu se stávajícími prováděcími normami.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


