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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14554-2:2013) byl připraven technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování
a příbuzné procesy“ ve spolupráci technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování a příbuzné procesy“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2014 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 června 2014.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. Není odpovědností CEN [a/nebo CENELEC] identifikovat jakékoliv nebo všechna tato patentová
práva.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14554-2:2000.



Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie,
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 ISO 14554-2:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 14554-2:2013 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato část ISO 14554 stanovuje požadavky k prokázání způsobilosti výrobce nebo subdodavatele
vyrábět svařované konstrukce, které splňují odpovídající požadavky na jakost, pokud se na ně
vztahuje jeden nebo více
následujících bodů:

– smlouva mezi zúčastněnými stranami;

– výrobková norma;

– obecně platný požadavek.

Požadavky obsažené v této normě mohou být převzaty plně nebo zčásti, pokud nejsou pro daný
výrobek zcela použitelné. Představují pružný systém pro řízení svařování stanovující specifické
požadavky pro:

– Případ 1

odporové svařování ve smlouvách, které požadují na výrobci nebo subdodavateli systém
managementu kvality podle ISO 9001; [1] a kde dokumentované řízení svařování má menší význam
pro celistvost konečné konstrukce;

– Případ 2

odporové svařování jako návod pro výrobce nebo subdodavatele k vývoji vlastního systému
managementu kvality;

– Případ 3

odkazy ve výrobkových normách, ve kterých je použití odporového svařování částí jejich požadavků,
nebo ve smlouvě mezi zúčastněnými stranami.

Tato část ISO 14554:

– je nezávislá na typu vyráběné svařované konstrukce;

– stanovuje požadavky na jakost při svařování v dílně i na montáži;

– podává návod k prokázání způsobilosti výrobce pro výrobu svařovaných konstrukcí odpovídajících
specifikovaným požadavkům;

– může sloužit jako podklad k hodnocení způsobilosti výrobce pro svařování.



Jako všeobecná směrnice pro volbu a použití se aplikuje ISO 3834-1 s vědomím, že pro odporové
svařování jsou stanoveny pouze vyšší a základní požadavky na jakost. Příloha A udává souhrnné
porovnání stanovených požadavků na jakost pro odporové svařování v této části ISO 14554 a v ISO
14554-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


