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Tento dokument (EN ISO 13588:2012) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 121 „Svařování“ se
sekretariátem v DIN, ve spolupráci s technickou komisí ISO/TC 44 „Svařování a příbuzné procesy“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 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 dubna 2013.

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.

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 13588:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 13588:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje využití techniky phased array u poloautomatizovaného nebo plně
automatizovaného ultrazvukového zkoušení tavných svarových spojů kovových materiálů o minimální
tloušťce 6 mm. Používá se na plně provařené svarové spoje jednoduché geometrie u plechů, trubek
a nádob, kde jak svar, tak i základní materiál je tvořen nízkolegovanou uhlíkovou ocelí.

Pokud jsou v této mezinárodní normě specifikovány materiálově závislé ultrazvukové parametry,
vycházejí z ocelí majících rychlost ultrazvuku podélných vln (5 920 ± 50) m/s a (3 255 ± 30) m/s u vln
příčných. Tuto skutečnost je nutno brát do úvahy při zkoušení materiálů různými rychlostmi.

Tato mezinárodní norma poskytuje instrukce o specifických schopnostech a omezeních techniky
phased array týkajících se detekce, lokalizace, rozměrového třídění a charakterizace nespojitostí
v tavných svarových spojích. Techniku phased array lze využít samostatně nebo v kombinaci s jinými
nedestruktivními zkušebními postupy nebo metodami k výrobní kontrole a k předprovozní a provozní
kontrole.

Tato mezinárodní norma specifikuje čtyři zkušební úrovně, přičemž každá odpovídá rozdílné
pravděpodobnosti detekce vad.

Tato mezinárodní norma umožňuje hodnocení indikací pro účely přípustnosti vycházející buď
z amplitudy (ekvivalentní velikost reflektoru) a délky nebo výšky a délky.

Tato mezinárodní norma neobsahuje stupně přípustnosti u nespojitostí.

Tuto mezinárodní normu nelze použít:

pro hrubozrnné kovy a svary z austenitických ocelí;●

pro automatizované zkoušení svarů při produkci ocelových výrobků obsažených v normě ISO 10893-8[3],●

ISO 10893-11[4] a ISO 3183[1].



Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


