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Předmluva
Tento dokument (EN 15856:2010) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2010 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 2010.
Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentové
ochrany. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech patentových
práv.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonsko,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucemburska, Malty,
Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.
1 Předmět normy
Tato evropská norma popisuje zkoušení akustickou emisí (AT) na kovových pláštích naplněných
kapalinou pro detekci korozních procesů, které jsou aktivní v průběhu zkoušky. Je použitelná pro
kovové zásobníky, například takové, které jsou používané v chemickém a petrochemickém průmyslu.
Výsledky poskytují kvalitativní výpověď o stavu zkoušeného objektu a doporučení vzhledem
k maximální přípustné délce následující doby provozu, založených na indikacích AT a ostatních
informacích pro charakteristiku indikací AT.
V případě zásobníků s plochým dnem (FBST) poskytuje postup popsaný v této normě zkoušku celého
dna, pláště zásobníku do výše plnění a v případě zásobníku s plovoucím stropem také stropních ploch,
které jsou v kontaktu s uloženou kapalinou.
Jako u každé aplikace zkoušení akustickou emisí, obsahují naměřená data informace o aktivních
zdrojích. Detekovány jsou probíhající korozní procesy, jako plošná koroze a místní koroze definované
v EN ISO 8044, které vedou k progresivní ztrátě tloušťky stěny. Korozní procesy, které se zastavily,
nevyvolávají akustickou emisi a nejsou tedy v průběhu zkoušky detekovány.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

