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Národní předmluva
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otočení

ISO 14175 nezavedena, obdobná norma EN 439 zavedena v ČSN EN 439 (05 2510) Svařovací
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svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla

ISO 15609-1 zavedena v ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování
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EN 571-1 zavedena v ČSN EN 571-1 (01 5017) Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1:
Obecné zásady

EN 970 zavedena v ČSN EN 970 (05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svarů - Vizuální kontrola

EN 1011-1 zavedena v ČSN EN 1011-1 (05 2210) Svařování - Doporučení pro svařování kovových
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-03-07.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15614-3:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“,
jejíž sekretariát je veden v DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné
procesy“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a normy, které jsou s ní v rozporu je nutno
zrušit nejpozději do září 2008.

Je třeba upozornit na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentové
ochrany. CEN [a/nebo CENELEC] neodpovídá za porušení jakýchkoliv nebo všech takových
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Podrobnosti mezinárodních norem, zabývajících se stanovením a kvalifikací postupů svařování, jsou
uvedeny v ISO 15607:2003, příloze A.



Zkoušky postupu svařování pro odtavovací stykové svařování jsou uvedeny v ISO 15614-13 a pro třecí
svařování v ISO 15620.

1 Předmět normy
Tato část ISO 15614 stanovuje způsob kvalifikace předběžné specifikace postupu svařování (pWPS) pro
výrobní a opravné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin zkouškami postupu tavného
svařování.

Tato část ISO 15614 definuje podmínky pro provádění zkoušek postupu svařování a rozsah kvalifikace
pro postupy svařování pro všechny praktické svářečské operace v rozsahu definovaném v seznamu
proměnných.

Tato část ISO 15614 platí pro všechny nové postupy svařování. Neruší však platnost předchozích zkoušek
postupů svařování, provedených podle dřívějších národních norem nebo předpisů. Tam, kde pro
dosažení odpovídající technické kvalifikace jsou požadovány doplňkové zkoušky, se pouze tyto provedou ze
zkušebního kusu, který je zhotoven podle této části ISO 15614.

Výrobkovými normami mohou být požadovány doplňující zkoušky.

Tato část ISO 15614 platí pro svařování odlitků z nelegovaných a nízkolegovaných šedých litin podle:
EN 1561; EN 1562; EN 1563 a EN 1564.

Pravidla této části ISO 15614 je možno použít též pro svařování litin s ocelí nebo s jinými
nelegovanými a nízkolegovanými litými materiály.

-- Vynechaný text --


