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Předmluva

Tento dokument (EN 16407-2:2014) vypracovala technická komise CEN/TC 138 Nedestruktivní
zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2014 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 července 2014.

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.

Norma EN 16407 sestává z následujících částí, se společným názvem Nedestruktivní zkoušení –
Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením:

Část 1: Tečné radiografické zkoušení;●

Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny.●

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.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje základní techniky filmové a digitální průmyslové radiografie se
záměrem umožňujícím získat hospodárně uspokojivé a opakovatelné výsledky. Tyto techniky
vycházejí z obecně uznávané praxe a základní teorie radiografie.

Tato evropská norma platí pro radiografické zkoušení potrubí z kovových materiálů zaměřené na
provozní
poškození jako například korozní důlky, rovnoměrnou korozi a erozi. Slovo „trubka“ používané v této
normě
je třeba chápat jako označení nejen pro běžné trubky, ale i jako označení pro jiná válcová tělesa jako
roury, potrubí, kotlová tělesa a tlakové nádoby.

Kontrola svarů pro detekci typických vad procesu svařování zde není zahrnuta, ale svary jsou
zahrnuty do
kontroly vad typu koroze/eroze.

Trubky mohou nebo nemusí být izolovány a mohou být posuzovány, pokud je podezření na úbytek
materiálu například vlivem koroze nebo eroze na vnitřním nebo vnějším povrchu.

Tato část EN 16407 se vztahuje na zkušební techniky přes dvě stěny pro detekci úbytku tloušťky
stěny zahrnující techniku prozařování přes dvě stěny s hodnocením jedné stěny (DWSI) a techniku
prozařování přes dvě stěny s hodnocením obou stěn (DWDI).

Je třeba upozornit, že DWDI technika popisovaná v této části EN 16407 je často kombinována s tečnou
technikou pokrytou v EN 16407-1.

Tato evropská norma platí pro provozní kontrolu přes dvě stěny s použitím průmyslové filmové
radiografické techniky, počítačové radiografie (CR) a digitálních maticových detektorů (DDA).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  


