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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-02-28 se nahrazuje ČSN EN 60974-7 ed. 2 (05 2205) z května 2006, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60974-7:2013 dovoleno do 2016-02-28
používat dosud platnou ČSN EN 60974-7 ed. 2 (05 2205) z května 2006.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Významné technické změny
jsou uvedeny dále v předmluvě k EN 60974-7.
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Informativní údaje z IEC 60974-7:2013

Mezinárodní normu IEC 60974-7 vypracovala technická komise IEC/TC 26 Elektrické svařování.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání normy z 2005 a je její technickou revizí. Dále jsou
uvedeny hlavní technické změny oproti předchozímu vydání:

nový požadavek na stupeň ochrany spojovacího zařízení hořáku (viz tabulka 1);●

rozsah platnosti je rozšířen na sestavu kabelů a hadic zapojenou mezi zdroj proudu a pomocné zařízení (viz●

kapitola 1);
části hořáku jsou podle doporučení výrobce zahrnuty do bezpečnostního systému plazmového řezání (viz●

7.4.2);
nový požadavek na hořlavost materiálu rukojeti (viz 11.3).●

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
26/492/FDIS 26/495/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Tato část IEC 60974 se musí používat společně s IEC 60974-1.

Seznam všech částí souboru IEC 60974 se společným názvem Zařízení pro obloukové svařování je
možno nalézt na webových stránkách IEC.

V této normě jsou použity následující typy písma:

prohlášení o shodě: kurzíva.●

Komise rozhodla, že obsah této publikace bude platit až do data zveřejnění výsledků prověření
uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích vztahujících se k dané
publikaci. K tomuto datu bude publikace:

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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Ref. č. EN 60974-7:2013 E
Předmluva

Text dokumentu 26/492/FDIS, budoucího třetího vydání IEC 60974-7, vypracovaný technickou komisí
IEC/TC 26 Elektrické svařování byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen
CENELEC jako EN 60974-7:2013.

Jsou stanovena tato data:

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-11-28
 
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-02-28

Tento dokument nahrazuje EN 60974-7:2005.

EN 60974-7:2013 obsahuje následující významné technické změny oproti EN 60974-7:2005:

nový požadavek na stupeň ochrany spojovacího zařízení hořáku (viz tabulka 1);●

rozsah platnosti je rozšířen na sestavu kabelů a hadic zapojenou mezi zdroj proudu a pomocné zařízení (viz●

kapitola 1);
části hořáku jsou podle doporučení výrobce zahrnuty do bezpečnostního systému plazmového řezání (viz●

7.4.2);
nový požadavek na hořlavost materiálu rukojeti (viz 11.3).●

Tato norma se musí používat společně s EN 60974-1:2012.

V této normě jsou použity následující typy písma:

prohlášení o shodě: kurzíva.●

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

Tato norma pokrývá základní principy Bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení pro použití
v rozsahu určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60974-7:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60974 specifikuje bezpečnostní a konstrukční požadavky na hořáky pro obloukové
svařování a příbuzné procesy. Tato část IEC 60974 platí pro ruční, mechanicky vedené, chlazené
vzduchem, chlazené kapalinou, s podáváním drátu, s cívkou a hořáky s odsáváním zplodin.

V této části IEC 60974 se hořák skládá z tělesa hořáku, sestavy hadic a kabelů a dalších součástí.

Tato část IEC 60974 platí rovněž pro sestavy hadic a kabelů zapojené mezi zdrojem napětí
a pomocným zařízením.

Tato část IEC 60974 neplatí pro držáky elektrod pro ruční obloukové svařování ani pro obloukové
řezání nebo drážkování s použitím tlakového vzduchu.

POZNÁMKA 1 Typickými příbuznými procesy jsou řezání elektrickým obloukem a žárový nástřik
elektrickým obloukem.



POZNÁMKA 2 Ostatní součásti jsou uvedeny v tabulce A.1.
POZNÁMKA 3 V této části IEC 60974 jsou termíny „hořák“ a „pistole“ zaměnitelné. Jako vhodnější se
v dalším textu používá termín „hořák“.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


