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Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-11-28.
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notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
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Předmluva

Tato norma EN 1011-6:2005 byla vypracována technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž
sekretariát zajiš»uje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2006 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 2006.

Tato norma se skládá z následujících částí:

–      Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování;

–      Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí;

–      Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí;

–      Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku;

–      Část 5: Svařování plátovaných ocelí;

–      Část 6: Laserové svařování;

–      Část 7: Elektronové svařování;

–      Část 8: Svařování litin (připravena CEN/TC 190).

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny tuto evropskou normu zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska,
Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, ©panělska,
©védska a ©výcarska.
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Úvod

Tato norma je vydávána v několika částech, aby mohla být postupně rozšiřována na svařování
různých druhů kovových materiálů vyráběných podle všech evropských norem pro svařitelné kovové
materiály.

Odpovědný zástupce objednatele nebo smluvní strany by měly stanovit požadavek na shodu s
odpovídající částí této normy a s jejími dalšími příslušnými přílohami, pokud je ve smlouvě uveden
odkaz na tuto normu.

Tato evropská norma obsahuje všeobecnou směrnici pro úspěšnou výrobu a řízení/kontrolu
svářečských prací a příbuzných procesů. Norma uvádí možné škodlivé jevy, které mohou nastat a
doporučuje způsoby, jak se jim vyhnout. Všeobecně je vhodná pro laserové procesy zpracování
kovových materiálů a také, v omezeném rozsahu, pro nekovové materiály. Je vhodná pro tyto
materiály bez ohledu na způsob jejich výroby, ačkoliv výrobková norma, konstrukční norma nebo
konstrukční specifikace mohou obsahovat dodatečné požadavky. Norma neobsahuje dovolená
výpočtová namáhání ve svarech, způsoby zkoušení a stupně jakosti, protože jsou závislé na
podmínkách výroby. Tyto podrobnosti by měly být získány z odpovídající výrobkové normy nebo po
dohodě smluvních stran.

Při zpracování normy se předpokládalo, že zajiš»ováním opatření normy je pověřen odpovídající
kvalifikovaný, zkušený a zapracovaný personál.
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1 Předmět normy

Tato evropská norma uvádí všeobecnou směrnici pro laserové svařování a příbuzné procesy všech
forem výrobků z kovových materiálů (např. odlitky, tvářené a protlačované výrobky, výkovky).

POZNÁMKA Pokyny pro laserové řezání, vrtání, povrchovou úpravu a navařování jsou v příloze F.

-- Vynechaný text --


