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Předmluva
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Úvod

Tato mezinárodní norma by měla být užívána jako odkaz při tvorbě prováděcích předpisů a/nebo
jiných výrobkových norem. Obsahuje zjednodušený výběr vad hybridního laserového svařování na
základě označení uvedených v normě ISO 6520-1.

Některé z vad popsaných v ISO 6520-1 byly použity přímo a některé byly soustředěny do skupin. Byl
použit základní systém číselného označení vad podle ISO 6520-1.

Účelem této mezinárodní normy je definovat rozměry typických vad, které lze očekávat v běžné
výrobě.Norma může být použita v rámci systému kvality svařovaných spojů ve výrobě. Určuje tři
skupiny hodnot rozměrů vad, ze kterých může být proveden výběr pro určité použití. Nezbytný stupeň
kvality pro každý případ by měl být definován ve výrobkové normě nebo by měl být stanoven



odpovědným konstruktérem, v souladu s výrobcem, uživatelem a/nebo jinými zúčastněnými stranami.
Stupeň kvality musí být předepsán před zahájením výroby, přednostně ve fázi poptávky nebo
nabídky. Pro zvláštní účely mohou být předepsány doplňující podrobnosti.

Stupně kvality uvedené v této mezinárodní normě určují základní referenční údaje a nevztahují se
k jakémukoliv určitému použití. Vztahují se na svarové spoje ve výrobě a nevztahují se na hotový
výrobek nebo samotnou součást. Je proto možné, aby byly na stejné součásti nebo stejném výrobku
pro jednotlivé svarové spoje předepsány různé stupně kvality.

Dalo by se očekávat, že pro určitý svarový spoj, by mohly být mezní hodnoty vad určeny stanovením
jednoho stupně kvality. V řadě případů může být nezbytné stanovit různé stupně kvality pro různé
vady téhož svarového spoje.

Při volbě stupně kvality pro jakékoliv použití by se měly vzít v úvahu konstrukční důvody, navazující
postupy (např. povrchová úprava), druhy namáhání (např. statické, dynamické), provozní podmínky
(např. teplota prostředí) a důsledky vad. Velmi důležité jsou také ekonomické faktory a měly by
zahrnovat nejen náklady na svařování, ale také na kontroly, zkoušky a opravy.

Ačkoliv tato mezinárodní norma obsahuje druhy vad vztahujících se k hybridnímu laserovému
svařování uvedeným v kapitole 1, je třeba předpokládat pouze ty, které přicházejí v úvahu pro danou
metodu a použití.

Vady jsou uváděny ve svých skutečných rozměrech a jejich zjištění a vyhodnocení může vyžadovat
použití jedné nebo více metod nedestruktivního zkoušení. Zjištění velikosti vad je závislé na metodách
zkoušení a rozsahu zkoušení stanoveném ve výrobkové normě nebo ve smlouvě.

Tato mezinárodní norma se nezabývá metodami používanými ke zjišťování vad. Údaje o vztahu mezi
stupni kvality a stupni přípustnosti u různých metod nedestruktivního zkoušení však obsahuje ISO
17635.

Tato mezinárodní norma je přímo aplikovatelná při vizuální kontrole svarů a nezahrnuje podrobnosti
o doporučených metodách zjišťování nebo určování velikosti vad nedestruktivními způsoby. Dá se
předpokládat, že existují obtíže při stanovení těchto mezních hodnot k vytvoření odpovídajících kritérií
pro metody nedestruktivního zkoušení jako je zkoušení ultrazvukem, radiografické zkoušení, zkoušení
vířivými proudy, zkoušení kapilární metodou a zkoušení magnetickou metodou práškovou a může být
nutné je doplnit požadavky na kontrolu, zkoušení a zkoušky.

Uváděné velikosti vad svarů ve výrobě berou v úvahu běžnou praxi ve svařování. Požadavky na menší
hodnoty vad (přísnější), než jak uvádí stupeň kvality B, mohou zahrnovat dodatečné výrobní postupy,
např. broušení nebo úpravu svařováním metodou TIG (TIG dressing).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje úrovně kvality pro vady při hybridním laserovém svařování všech
typů oceli, niklu a jeho slitin. Je použitelná pro tloušťku materiálu ? 0,5 mm.

Tři úrovně kvality jsou uvedeny tak, aby bylo možné použití pro širokou škálu svářečské výroby. Jsou
označeny B, C a D. Úroveň kvality B odpovídá nejvyššímu požadavku na kvalitu zhotoveného svaru.
Stupně kvality odpovídají kvalitě ve výrobě a ne vhodnosti použití (viz 3.3) vyrobeného produktu.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


