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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-06-04.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.
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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 19285:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 44 Svařování
a příbuzné procesy ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 121 Svařování a příbuzné procesy,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2018 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 března 2018.

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.

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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 19825:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 19285:2017 bez jakýchkoli modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy jsou obvykle připravovány technickými
komisemi ISO. Každý člen, který se zajímá o subjekt, pro který byla technická komise vytvořena, má
právo být v této komisi zastoupen. Mezinárodní vládní i nevládní organizace ve spolupráci s ISO jsou
též zahrnuty do účasti. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Postupy použité k vypracování tohoto dokumentu a postupy, které jsou určeny pro jeho další revize,
jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, Část 1. Zejména je třeba poznamenat různá schvalovací kritéria
potřebná pro různé typy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi
ISO/IEC, Část 2 (viz www.iso.org/
directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé součásti tohoto dokumentu podléhají patentovému právu. ISO
není odpovědná za identifikaci jakýchkoli nebo všech patentových práv. Podrobnosti o všech
patentových právech identifikovaných při vývoji dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo na
seznamu ISO obdržených patentových prohlášení (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoli obchodní název použitý v tomto dokumentu slouží jako informace pro uživatele a neustanovuje
schválení.

Pro vysvětlení nezávaznosti norem, významu specifických pojmů a výrazů ISO týkajících se
posuzování shody, jakož i informací ohledně dodržování zásad ze strany ISO vůči Světové obchodní
organizaci (WTO) v rámci technických překážek obchodu (TBT) jděte na následující adresu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 44 Svařování a příbuzné procesy,
subkomisí SC 5 Zkoušení a kontrola svarů.

Žádosti o oficiální výklad jakéhokoliv aspektu tohoto dokumentu by měly být směrovány na
sekretariát ISO/TC 44/SC 5 prostřednictvím vašeho národního normalizačního orgánu. Kompletní
seznam těchto orgánů lze nalézt na www.iso.org.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html
http://www.iso.org


1 Předmět normy
Tento dokument uvádí stupně přípustnosti pro zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT)
svarů dílů z feritických ocelí o minimální tloušťce 6 mm, které odpovídají stupňům kvality podle
ISO 5817.

Tyto stupně přípustnosti jsou použitelné pro indikace klasifikované v souladu s normou ISO 13588.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


