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Citované normy

EN 462-1 zavedena v ČSN EN 462-1 (01 5031) Nedestruktivní zkoušení. Jakost radiogramů. Část 1:
Měrka jakosti obrazu (drátková měrka). Stanovení hodnoty jakosti obrazu

EN 462-3 zavedena v ČSN EN 462-3 (01 5033) Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 3:
Třídy jakosti obrazu pro železné kovy

EN 462-5 zavedena v ČSN EN 462-5 (01 5035) Nedestruktivní zkoušení - Jakost radiogramů - Část 5:
Měrka jakosti obrazu (dvojdrátková měrka) - Stanovení hodnoty neostrosti obrazu

EN 473 zavedena v ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace
pracovníků nedestruktivního zkoušení - Všeobecné zásady

EN 1435 zavedena v ČSN EN 1435 (05 1150) Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení
svarových spojů

EN 12544-1 zavedena v ČSN EN 12544-1 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení
napětí na rentgence - Část 1: Metoda děličem napětí

EN 12544-2 zavedena v ČSN EN 12544-2 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení
napětí na rentgence - Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru

EN 12544-3 zavedena v ČSN EN 12544-3 (01 5014) Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení
napětí na rentgence - Část 3: Spektrometrická metoda

EN 12681 dosud nezavedena

EN 13068-1:1999 zavedena v ČSN EN 13068-1 (01 5030) Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické
zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření zobrazovacích vlastností

EN 13068-2:1999 zavedena v ČSN EN 13068-2 (01 5030) Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické
zkoušení - Část 2: Kontrola dlouhodobé stability zobrazovacích systémů

Upozornění na používání této evropské normy
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nepoužívá.
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-07-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Předmluva
Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní zkoušení“, jejíž
sekretariát zajiš»uje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 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 února 2002.

EN 13068 představuje sérii evropských norem pro radioskopické systémy, která obsahuje následující
části:

EN 13068-1 Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 1: Kvantitativní měření
zobrazovacích vlastností.

EN 13068-2 Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 2: Kontrola dlouhodobé stability
zobrazovacích systémů.

EN 13068-3 Nedestruktivní zkoušení - Radioskopické zkoušení - Část 3: Všeobecné zásady pro
radioskopické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod
Tato část specifikuje základní techniky radioskopie s cílem dosáhnout dostatečných a srovnatelných
výsledků hospodárným způsobem. Techniky jsou založeny na všeobecně uznávaných zkušenostech a
na teoretických základech.

Účelem této normy je definovat radioskopické techniky pokud možno v těsné návaznosti k
radiografickým normám EN 444 a EN 462. Vzhledem ke specifickým rozdílům jsou podstatné
následující odchylky:

1.       Omezení vnitřní neostrosti u systémů založených na zesilovači obrazu ve srovnání s
technikou filmu vyžaduje pečlivé zacházení s měrkami jakosti obrazu (IQI). Proto se pro každé
měření uvádí dodatečné použití dvojdrátkové měrky jakosti obrazu (IQI) podle EN 462-5.
Maximální přípustná neostrost je definována v závislosti na tlouš»ce stěny. Hodnoty jsou
vypočítány pro přípustnou geometrickou neostrost podle rovnice pro fmin z EN 444. Na základě
technických a ekonomických důvodů byly v tabulce 4 a 5 akceptovány až dvojnásobné
hodnoty neostrosti podle EN 444 pro oblast malých tlouštěk stěny. Zvýšení kontrastu nízkým
napětím na rentgence a požadavek na stejné minimální hodnoty drátků měrky jakosti obrazu



(IQI) podle EN 462-3 poskytují kompenzaci pro omezení prostorové rozlišitelnosti. Hodnoty pro
měrky jakosti obrazu (IQI) typu stupeň/otvor nejsou definovány, protože drátkové měrky
jakosti obrazu (IQI) jsou většinou typické pro zjiš»ování jemných struktur.

2.       Princip kompenzování omezené prostorové rozlišitelnosti zvýšením kontrastu vyžaduje ve
většině aplikací nutnost integrace obrazu. Jakost obrazu, definovaná v tabulce 5 pro zkoušení
kovových materiálů, je založena na radioskopických zkušebních obrazech získaných integrací.
Zkoušení v reálném čase poskytuje výhodu pro znatelně orientované struktury při
dynamickém zkoušení a mělo by být používáno vždy jako první krok pro systém a optimalizaci
nastavení. ©iroké použití radioskopie pro zkoušení lehkých slitin opravňuje speciální definici
omezujících požadavků pro tuto oblast použití v tabulce 4. Z toho vyplývá, že třída SA se
doporučuje používat při radioskopii v reálném čase a třída SB pouze s dodatečnou integrací
obrazu. Uživatel může sám rozhodnout, zda použije tabulku 4 nebo 5, a to v závislosti podle
svého zkušebního problému.
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1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje všeobecná pravidla pro průmyslovou radioskopii pomocí
rentgenového záření a záření gama za účelem zjištění vad radioskopickými technikami při zkoušení
kovových materiálů.

Norma nestanoví žádná kritéria přípustnosti vad.

-- Vynechaný text --


