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Předmluva
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Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2010 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 května 2010

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit zodpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14343:2007.

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, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14343:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 14343:2009 bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Tato mezinárodní norma uznává, že na celosvětovém trhu existují dva rozdílné přístupy pro kvalifikaci
daných korozivzdorných svařovacích materiálů a umožňuje použití jednoho nebo obou z nich na
přizpůsobení konkrétní potřebě určitého trhu. Jeden se nazývá přístup „jmenovitého složení“, který
používá označení, udávající v určitém sledu základní slitinové prvky v jejich jmenovitém obsahu
a v některých případech následované značkou chemického prvku, označujícího modifikaci původní
jakosti oceli. Druhý se nazývá přístup „typu slitiny“, který používá tradiční tří nebo čtyř číselné
označení pro určitou základní jakost, a v některých případech následované jednou nebo více
chemickými značkami, označující modifikaci původní jakosti. U obou přístupů 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.

Označení kterýmkoliv typem klasifikace, nebo oběma, kde je to vhodné, určuje výrobek jako
klasifikovaný podle této mezinárodní normy. Mnohé obchodní výrobky, ale ne všechny, které jsou
adresovány touto mezinárodní normou, mohou být klasifikovány oběma přístupy a mohou být
označeny za odpovídající výrobky. Klasifikace podle typu A vychází především z EN 12072 [1] zatím co
klasifikace podle typu B, podle typu slitiny, se většinou zakládá na normách používaných v rámci
Pacifiku.

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, plasmové 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.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje 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, plasmové 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.



Tato norma 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).

Články, které mají označení „klasifikace podle jmenovitého složení“ a připojeným písmenem „A“ nebo, kteréa.
jsou identifikovatelné podle „ISO 14343-A“, se používají pouze pro výrobky, klasifikované tímto systémem A.
Články, které mají označení „klasifikace podle typu slitiny“ a připojeným písmenem „B“ nebo, které jsoub.
identifikovatelné podle „ISO 14343-B“, se používají pouze pro výrobky, klasifikované tímto systémem B.
Články, které nemají označení ani připojené písmeno, se používají pro výrobky klasifikované podle systémuc.
A nebo B nebo obou systémů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


