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Předmluva

Tento dokument (CEN ISO/TR 3834-6:2007) byl připraven technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž
sekretariát zajiš»uje DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“.

Tento dokument nahrazuje CR 13576:1999.
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Úvod

Svařování je zvláštní proces, při kterém konečný výsledek nemůže být ověřen zkoušením. Jakost
svaru musí být již vyráběna s výrobkem a nemůže být pouze kontrolována. To znamená, že svařování
normálně vyžaduje průběžnou kontrolu a/nebo musí být dodrženy stanovené postupy. ISO 3834 se
zabývá požadavky na jakost při svařování a byla připravena pro určení těchto kontrol a postupů.

ISO 3834 není normou o systému jakosti nahrazující ISO 9001, ale užitečný, dodatečný nástroj k
používání tam, kde je ISO 9001 výrobci používána. V tomto případě musí být z certifikátů a
dokumentace zřejmé, že požadavky ISO 9001 byly také plně dodrženy. ISO 3834 však může být
použita nezávisle na ISO 9001.

ISO 3834 je určena pro tavné svařování kovových materiálů a její použití není závislé na vyráběných
výrobcích. Zásady normy a mnoho jejich detailních požadavků je také důležitých pro ostatní metody
svařování a příbuzné procesy.

Z řady jiných mezinárodních norem se to týká norem obsahujících odporové svařování ISO 14554 a
žárové stříkání ISO 14922.



Jedním z cílů ISO 3834 je určit požadavky v oblasti svařování, aby to smluvní strany nebo zpracovatelé
předpisů nemuseli provádět sami. Odkaz na příslušnou část ISO 3834 by měl dostačovat k prokázání
schopností výrobce řídit svářečské činnosti pro každý druh práce, která se vykonává. Toto pojetí také
platí pro komise odpovědné za návrh výrobkových norem.

ISO 3834 sama o sobě nevyžaduje externí posuzování nebo certifikaci. Posuzování zákazníky a
certifikace nezávislými orgány je rostoucí trend v obchodních vztazích a tato norma může sloužit
nejen jako základ pro tyto účely, ale zrovna tak i pro prokázání výrobce, že ji zavedl, a tím prokázal
svou schopnost svařování.
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1 Předmět normy

Tato část ISO 3834 stanovuje návod k zavedení požadavků uváděných v ostatních částech ISO 3834 a
slouží na pomoc výrobcům a uživatelům vybrat vhodnou část ISO 3834 odpovídající jejich potřebám.
Očekává se, že se výrobci již s celou normou ISO 3834 seznámili.

-- Vynechaný text --


