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Předmluva
Text ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 44 Svařování
a příbuzné procesy Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 3581:2012
technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2012 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 srpna 2012.
Upozorňuje se možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 1600:1997.
Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska a Turecka.
Oznámení o schválení
Text ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 1:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 3581:2012 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Tato mezinárodní norma obsahuje klasifikaci pro korozivzdornou ocel, obalené svařovací elektrody
podle chemického složení čistého svarového kovu a druhu obalu elektrody. Další vlastnosti elektrod
jsou specifikovány odkazem na tabulky.
Tato mezinárodní norma byla zpracována Mezinárodním ústavem pro svařování, komise II
„obloukového svařování“, subkomise komise II-E. Tato norma uznává, že v celosvětovém měřítku
existují dva poněkud rozdílné přístupy ke klasifikaci dané korozivzdorné oceli, obalené elektrody,
a počítá s použitím jednoho nebo obou přístupů podle specifické potřeby. Použití jednoho typu
klasifikačního označení (nebo obou, kde je to vhodné) identifikuje výrobek jako klasifikovaný podle

této mezinárodní normy. Je třeba poznamenat, že oba systémy nejsou přesnými ekvivalenty, proto se
každý systém musí používat nezávisle na druhém, bez kombinování označení jakýmkoliv jiným
způsobem.
Klasifikace podle ISO 3581, systém A, je založena hlavně na EN 1600; klasifikace podle ISO 3581,
systém B, je založena zejména na normách používaných v oblasti Pacifiku.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod založené na
chemickém složení čistého svarového kovu, druhu obalu a dalších vlastnostech elektrody
a mechanických vlastnostech čistého svarového kovu ve stavu po svařování nebo ve stavu po
tepelném zpracování po svařování, pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných
ocelí.
Tato mezinárodní norma je kombinovaným předpisem pro klasifikaci využívající systém založený na
klasifikaci podle jmenovitého složení nebo využívající systém založený na klasifikaci podle druhu
slitiny.
a) Odstavce a tabulky, které mají označení „klasifikace podle jmenovitého složení“ nebo „ISO
3581-A“ jsou použitelné pouze pro výrobky klasifikované tímto systémem.
b) Odstavce a tabulky, které mají označení „třídění podle druhu slitiny“ nebo „ISO 3581-B“, jsou
použitelné pouze pro výrobky klasifikované tímto systémem.
c) Odstavce a tabulky, které nemají žádné označení, jsou vhodné pro výrobky klasifikované jedním
nebo oběma systémy.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

