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Předmluva

Text ISO 23278:2006 byl připraven technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 23278:2009 technickou komisí
CEN/TC 121 „Svařování“ jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 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 května 2010.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentové ochrany.
CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěn odpovědným za porušení některých nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1291:1998.

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, Litevska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 23278:2006 byl schválen CEN jako evropská norma EN ISO 23278:2009
bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje stupně přípustnosti pro indikace vad feromagnetických ocelových



svarů, zjištěných magnetickou metodou práškovou.

Stupně přípustnosti jsou především určeny pro využití při zkoušení během výroby, ale pokud je to
vhodné, mohou být využity i při provozních kontrolách.

Stupně přípustnosti v této mezinárodní normě, jsou založeny na očekávané schopnosti zjistitelnosti,
vycházející z využití technik specifikovaných v ISO 17638 a parametrů doporučených v příloze A.
Stupně přípustnosti mohou být vztaženy k normám pro svařování, aplikačním normám, specifikacím
nebo kodexům. Takový vztah je uveden v ISO 17635 pro ISO 5817.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


