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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 18490:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 138 Nedestruktivní
zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 135
Nedestruktivní zkoušení.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2015 udělit 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 prosince 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
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 18490:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 18490:2015 bez jakýchkoli modifikací.



Úvod

Normy pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků NDT vyžadují, aby zraková ostrost pracovníků
provádějící kontrolu NDT byla vhodně ověřena vzhledem k jejich funkci. Splněním úrovně zrakové
ostrosti vidění nablízko definované v této mezinárodní normě jsou splněny požadavky norem ISO 9712
a EN 4179. Účelem této mezinárodní normy je poskytnout detailní a standardizovaný postup k ověření
zrakové ostrosti vidění nablízko pro tyto pracovníky za definovaných světelných podmínek.

Ověření není lékařské povahy. Je určeno k objektivnímu určení ostrosti vidění nablízko bez nutnosti
ostrosti čtení nebo identifikace čteného textu. Protože je velmi obtížné prokázat ekvivalenci mezi
zkouškami ověřující vidění nablízko, byla tato mezinárodní norma připravena tak, aby mohla být
používána v mezinárodním systému bez nutnosti demonstrovat rovnocennost. Tato mezinárodní
norma doporučuje metodu k určení zrakové ostrosti vidění nablízko u pracovníků NDT.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje podobu optotypů, kvalitativní požadavky na zkušební obrazec,
zkušební postup a úroveň přijetí zrakové ostrosti vidění nablízko pracovníků NDT. Zabývá se také
kvalifikačními požadavky na pracovníky, jež mají povolení tyto zkoušky provádět.

Tato mezinárodní norma se zabývá pouze zrakovou ostrostí vidění nablízko za definovaných
podmínek, podobných těm, se kterými je možno se setkat během běžných zkoušek NDT. Tato
mezinárodní norma neřeší celkovou zrakovou ostrost osob. Uživatelům doporučuje zvážit potřebu
uceleného vyšetření zraku odborným lékařským pracovníkem pro zajištění obecné zrakové ostrosti
pro výkon požadovaného pracovního zařazení.

Tato mezinárodní norma se nezabývá požadavky na barevné vidění.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


