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Národní předmluva
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Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14555:2006) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a
příbuzné procesy“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát
zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 dát 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 dubna 2007.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14555:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu:
Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, ©panělsko, ©védsko a ©výcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14555:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 14555:2006 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Účelem obloukového přivařování svorníků je přivařování převážně válcově tvarovaných kovových
součástí na kovové základní materiály. V této evropské normě se to uvádí jednoduše jako přivařování
svorníků. Mezi jinými věcmi se přivařování svorníků používá při stavbě mostů (zvláště z montovaných
konstrukcí), ocelových konstrukcí, stavbě lodí, montovaných fasád, výrobě dopravních prostředků,
konstrukci různých zařízení, výrobě parních kotlů a při výrobě bytových zařízení.

Jakost svorníkového svaru nezávisí jen na přesném dodržení specifikace postupu svařování, ale také
na správné funkci spouštěcího pohybového mechanizmu (například svařovací pistoli), na stavu dílů,
příslušenství a napájecího zdroje.

Tato evropská norma neruší dřívější specifikace za předpokladu, že technické požadavky jsou
ekvivalentní a splněné.

1 Předmět normy



Tato evropská norma obsahuje způsoby obloukového přivařování svorníků z kovových materiálů
vystavených statickému i dynamickému zatížení. Stanovuje požadavky zejména na přivařování
svorníků ve vztahu ke svařovacím znalostem, požadavkům na jakost, specifikaci postupu svařování,
kvalifikaci postupu svařování, kvalifikačním zkouškám svářečů / operátorů a ke zkoušení vyráběných
svarů.

Tato evropská norma je vhodná v případě, když je nezbytné představit způsobilost výrobce vyrábět
svařované konstrukce stanovené jakosti.

POZNÁMKA Všeobecné požadavky na jakost pro tavné svařování kovových materiálů jsou uvedeny v
normách ISO 3834-1, ISO 3834-2, ISO 3834-3, ISO 3834-4 a ISO 3834-5.

Tato evropská norma byla zpracována pro použití vyšších požadavků na jakost s ohledem na to, že
bude použita jako odkaz ve smlouvách. Uvedené požadavky mohou být převzaty plně nebo částečně,
pokud některé požadavky nejsou pro danou konstrukci odpovídající (viz přílohu B).

-- Vynechaný text --


