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Předmluva

Tento dokument (EN 13554:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2011 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 července 2011.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci kterýchkoli nebo
všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13554:2002.

Cílem následujícího souhrnu změn je identifikovat nejvýznamnější úpravy provedené v normě
v průběhu její revize. Souhrn nezbytně neobsahuje všechny změny a je třeba připomenout, že
přestože byla věnována pozornost relevantnosti seznamu, je uživatel této normy odpovědný za
nalezení všech odlišností mezi tímto a předchozím vydáním.

6: byly doplněny další aplikace;●

7.3: přizpůsobení nové EN 13477-2 (signálový procesor);●

7.5: nový odstavec o vstupu externích parametrů;●

9: odstavec byl rozdělen na on-line analýzu a vyhodnocení po ukončení zkoušky;●

9.3.3: stupnice hodnocení nebezpečnosti zdroje byla změněna;●

10: zkušební postup byl nahrazen zkušební instrukcí;●

11: zkušební zpráva byla nahrazena dokumentací zkoušky a protokolem o zkoušce a přepsána.●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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 a Švýcarska.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje všeobecné zásady požadované při zkoušení akustickou emisí (AE)
průmyslových konstrukcí, komponentů a různých materiálů při zatížení a rušivém okolí, prováděného
za definovaných a opakovatelných podmínek. Norma obsahuje směrnici pro přípravu aplikačních
dokumentů, které popisují specifické požadavky pro použití metody akustické emise (AE).

Pokud není stanoveno jinak v referenčních dokumentech, použijí se minimální požadavky uvedené
v této evropské normě.



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


