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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 12543-2:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 138 Nedestruktivní
zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2021 udělit status národní normy, a to bud
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2021.

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

Tento dokument nahrazuje EN 12543-2:2008.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

–    dokument byl technicky a redakčně přepracován;

–    rozsah použití byl rozšířen až na 1 000 kV pro digitální detektory;

–    tabulka 1 byla rozšířena, aby obsahovala dírky o průměru 10 mikronů;

–    v příloze A byly zavedeny třídy ohnisek pro jednoduchou klasifikaci rentgenek;

–    kapitola 5 zavádí nový postup měření „Integrovaný profil čáry“;

–    tabulka A.1 a tabulka A2 uvádí novou klasifikaci a výsledek měření ohniska.

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, Republiky Severní Makedonie,
Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.



Úvod
Aby bylo možné pokrýt širokou škálu efektivních velikostí ohniska, jsou v EN 12543-1, EN 12543-2,
EN 12543-3, EN 12543-4 a EN 12543-5 popsány různé metody.

Metoda dírkové komory (EN 12543-2) je určena pro efektivní velikosti ohniska větší než 0,1 mm
a používá se hlavně pro uzavřené rentgenky se standardním a mini ohniskem.

Metoda hrany podle EN 12543-4 je určena pro aplikace v terému, kdy uživatelé musí pravidelně
sledovat efektivní velikost ohniska a metoda dírkové komory je nepraktická.

Metoda měření hrany podle EN 12543-5 je určena k měření efektivních velikostí ohniska mezi 5 mm
a 300 mm a hlavně pro použití s rentgenkami s mikro ohniskem (do 100 mm) a mini ohniskem
o velikostí 100 mm až 300 mm.

V překrývajících se rozsazích poskytují různé části normy srovnatelné hodnoty v rozmezí mezních
úchylek ±20 %.

ASTM E1165 popisuje stejný postup se špendlíkovou dírkou.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje metodu měření efektivních rozměrů ohniska nad 0,1 mm u rentgenových
systémů s napětím na rentgence až do 1 000 kV včetně pomocí metody dírkové komory s digitálním
vyhodnocením.
Napětí na rentgence používané pro toto měření je omezeno na 200 kV pro vizuální vyhodnocení filmu
a může být zvoleno vyšší než 200 kV, pokud se používají digitální detektory.

Kvalita zobrazení a rozlišení radiografických obrazů závisí značně na charakteristikách účinného
ohniska, zejména na velikosti a dvourozměrném rozložení intenzity při pohledu z roviny detektoru.
Tato metoda v porovnání s ostatními v řadě EN 12543 umožňuje získat obraz ohniska a vidět jeho
stav (např. vymílání anody).

Tato zkušební metoda poskytuje pokyny pro stanovení efektivní velikosti (rozměrů) standardních
(makro ohnisek) a mini ohnisek průmyslových rentgenek. Toto stanovení je založeno na měření
obrazu ohniska, který byl radiograficky zaznamenán technikou „špendlíkové dírky“ (dírkové komory)
a vyhodnocen digitální metodou.

Pro charakterizaci komerčních typů rentgenek (např. pro reklamu nebo obchod) se doporučuje
použít specifické hodnoty FS (Focal Spot – ohnisko) uvedené v příloze A.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


