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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 3690:2012) byl připraven technickou komisí IIW „Mezinárodním institutem
pro svařování“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž sekretariát je
zajišťován DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 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 září 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN a CENELEC nelze činit odpovědnými za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových
práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3690:2000.

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, Švýcarska a Turecka.



Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3690:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 3690:2012 bez jakýchkoliv
modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje vzorkování a analytický postup pro stanovení difundovaného vodíku
v martensitickém, bainitickém a feritickém svarovém kovu, který vzniká při svařování ocelí
s přídavným materiálem při obloukovém svařování.

Techniky určené touto mezinárodní normou zahrnují jímání difundovaného vodíku vytěsňováním rtuti
nebo jímání v hlavovém prostoru naplněném inertním plynem, např. argonem. Množství najímaného
vodíku se stanoví v prvním případě měřením vytěsněného objemu a v druhém případě např. detekcí
tepelné vodivosti.

Teplota pro jímání difundovaného vodíku je řízena, aby se zabránilo tepelné aktivaci nedifundovaného
vodíku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 


