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Předmluva

Tento dokument (EN 12517-2:2008) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 121 „Svařování“, jejíž
sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2009 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 února 2009.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci kteréhokoliv nebo
všech takových patentových práv.

EN 12517 Nedestruktivní zkoušení svarů, se skládá ze série evropských norem pro stupně přípustnosti
při radio-
grafickém zkoušení, kterou tvoří následující části:

Část 1: Hodnocení svarových spojů u ocelí, niklu, titanu a jejich slitin při radiografickém zkoušení – Stupně●

přípustnosti
Část 2: Hodnocení svarových spojů u hliníku a jeho slitin při radiografickém zkoušení – Stupně přípustnosti●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, 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 specifikuje stupně přípustnosti pro indikace od vad tupých svarů u hliníku
a zjištěné při radiografickém zkoušení. Pokud existuje dohoda, mohou být stupně přípustnosti použity
pro jiné typy svarů nebo materiálů.



Stupně přípustnosti mohou být vztaženy na normy svařování, aplikační normy, specifikace nebo
pravidla.

Tato evropská norma předpokládá, že radiografické zkoušení se provede v souladu s EN 1435.

Pro posouzení, zda svarový spoj splňuje požadavky specifikované pro stupeň kvality svaru, porovnají
se velikosti vad dovolené normou s rozměry indikací, které jsou zjištěny na zhotoveném radiogramu
svaru.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


