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Národní předmluva



Citované normy

EN 12223 zavedena v ČSN EN 12223 (01 5023) Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem -
Specifikace pro kalibrační měrku č. 1

prEN 12668-1:1999 nahrazena EN 12668-1:2000, dosud nezavedenou

prEN 12668-2:1998 dosud nezavedena

EN 27963 zavedena v ČSN EN 27963 (35 6886) Svary u oceli - Kalibrační měrka č. 2 pro zkoušení
svarů ultrazvukem

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Dvořák, Echo-Test Praha, IČO 18667074

Technická normalizační komise: TNK 80, Nedestruktivní zkoušení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.
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EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 12668- 3
EUROPEAN STANDARD                                                                                       Březen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 19.100

Nedestruktivní zkoušení -
Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení -
Část 3: Kompletní zkušební zařízení
Non-destructive testing -
Characterization and verification of ultrasonic examination equipment -
Part 3: Combined equipment
 
Essais non destructifs - Caractérisation
et vérification de l’appareillage de contrôle
par ultrasons -
Partie 3: Equipement complet

Zerstörungsfreie Prüfung - Charakterisierung
und Verifizierung der Ultraschall-
Prüfausrüstung -
Teil 3: Komplette Prüfausrüstung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-02-03.

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 Ústředním sekretariátu 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 Ústřednímu sekretariátu, 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.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                         Ref.
č. EN 12668-3:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní zkoušení“ se
sekretariátem v AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2000 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 září 2000.

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.

Tato norma obsahuje následující části:

EN 12668-1 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení -
Část 1: Přístroje

EN 12668-2 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení -
Část 2: Sondy

EN 12668-3 Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení -
Část 3: Kompletní zkušební zařízení
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1 Předmět normy

Tato norma popisuje metody a kriteria přípustnosti pro ověřování vlastností ultrazvukového zařízení (to
znamená kombinaci přístroj a sonda v souladu s prEN 12668-1:1999 a prEN 12668-2:1998) pomocí
vhodných normalizovaných kalibračních měrek. Tyto metody nejsou určeny pro prokázání schopnosti
zkušebního zařízení pro speciální použití. Popsané metody jsou vhodné pro použití v podmínkách
pracoviště a může je provádět sám pracovník. Metody se používají pouze pro impulsové odrazové
zařízení s A-zobrazením, opatřené řízeným zesilovačem nebo atenuátorem, kalibrovaným ve stupních
ne větších než 2 dB a které se především používá pro kontaktní zkoušení. Tyto metody jsou především
určeny pro zařízení pro ruční zkoušení. Pro automatizované zkoušení mohou být nezbytné různé
kontrolní metody pro zajištění uspokojivých vlastností.

-- Vynechaný text --


