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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 15614-12:2014) byl připraven technickou komisí ISO/TC 44 Svařování
a příbuzné pro-
cesy ve spolupráci technickou komisí CEN/TC 121 Svařování a příbuzné procesy, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2015 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 ledna 2015.

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 15614-12:2004.

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 15614-12:2014 byl schválen CEN jako EN ISO 15614-12:2014 bez jakýchkoliv modifikací.

Úvod

Od data vydání této normy musí být všechny nové kvalifikace postupů svařování prováděny podle
této části ISO 15614.

Tato část ISO 15614 však neruší předcházející kvalifikace postupů svařování provedených podle jiných
norem nebo předpisů, za předpokladu, že splňují smysl těchto technických požadavků a předchozí
kvalifikace postupu svařování odpovídají podmínkám a výrobní činnosti, na kterou mají být použity.

Také tam, kde jsou vyžadovány doplňující zkoušky, aby kvalifikace postupu vyhověla daným
technickým skutečnostem, je nezbytné provést pouze doplňující zkoušky na zkušebním kusu, který by
měl být proveden podle této části ISO 15614.

Různé části ISO 15614 zahrnují ve svých odkazech řadu mezinárodních svářečských norem, jejichž
podrobnosti jsou uvedeny v příloze A normy ISO 15607.

1 Předmět normy

Tato část ISO 15614 stanovuje zkoušky, které mohou být použity ke kvalifikaci specifikací postupů
svařování pro odporové bodové, švové a výstupkové metody svařování.

Tato mezinárodní norma je část série norem ISO 15614. Podrobnosti této série jsou uvedeny
v ISO 15607, příloha A.

Tato část ISO 15614 definuje podmínky pro provádění zkoušek a meze platnosti kvalifikovaného
postupu svařování pro všechny praktické svářečské činnosti v rozsahu této části ISO 15614.

Zkoušky vyžadované ke kvalifikaci postupu svařování určitého dílu/montážní sestavy závisí na
prováděcích a jakostních požadavcích pro tento díl/montážní sestavu a musí být určeny dříve, než
bude vykonána jakákoliv kvalifikace.

Zkoušky musí být provedeny podle této části ISO 15614, pokud v odpovídající výrobkové normě nebo
ve smlouvě není předepsáno použití přísnějších zkoušek.

Vhodnost použití pravidel této části ISO 15614 pro jiné metody odporového svařování by se měla určit
dříve, než bude vykonána jakákoliv kvalifikace.

POZNÁMKA Určité provozní, materiálové a výrobní podmínky mohou vyžadovat obsáhlejší zkoušení
než to, které je stanoveno touto částí ISO 15614.



Takové zkoušky mohou zahrnovat:

metodu únavového zkoušení bodových svarových spojů;●

rozměry vzorku a postup rázového zkoušení, zkoušení střihem a křížové zkoušení tahem odporových bodových●

a výstupkových svarů;
zkoušku ohybem;●

zjišťování povrchových trhlin;●

zkoušení ultrazvukem, radiografické zkoušení;●

chemický rozbor a korozní zkoušky;●

mikroskopickou kontrolu včetně hodnocení náchylnosti k trhlinám za horka;●

zkoušení dílů nebo kompletních svařených montážních sestav.●

Tato část ISO 15614 zahrnuje následující metody odporového svařování podle ISO 4063:

21 – bodové odporové svařování;

211 – nepřímé bodové svařování;

212 – přímé bodové svařování;

22 – švové odporové svařování;

221 – švové svařování s přeplátováním;

222 – švové svařování s rozválcováním;

225 – stykové švové svařování s páskem;

226 – přeplátované švové svařování s páskem;

23 – výstupkové svařování;

231 – nepřímé výstupkové svařování;

232 – přímé výstupkové svařování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


