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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 17636-2:2013) 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 července 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 července 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.
Tento dokument nahrazuje EN 1435:1997.
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 17363-2:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 17363-2:2013 bez jakýchkoliv modifikací.
Úvod
Tato mezinárodní norma specifikuje základní techniky radiografie se záměrem umožňujícím získat

hospodárně uspokojivé a opakovatelné výsledky. Tyto techniky vycházejí z obecně poznané praxe
a základní teorie týkající se tohoto tématu, kontroly tavných svarových spojů pomocí digitálních
radiografických detektorů.
Digitální detektory poskytují obraz digitální úroveň šedi, který může být pozorován a hodnocen pouze
výpočetní technikou. Praxe popisuje doporučený postup k výběru detektoru a radiografickou metodu.
Výběr počítače, software, monitoru, tiskárny a podmínek optické kontroly je důležitý, avšak není
hlavní náplní této části ISO 17636.
Metoda specifikovaná v této části ISO 17636 stanovuje minimální požadavky a postup, který připouští
expozici a sběr digitálních radiogramů se srovnatelnou citlivostí detekce vad, jako radiografie
využívající průmyslové filmy, která je specifikovaná v ISO 17636-1.
1 Předmět normy
Tato část ISO 17636 specifikuje základní techniky digitální radiografie s cílem umožňujícím
hospodárně získat uspokojivé a opakovatelné výsledky. Metody vycházejí z obecně uznávané praxe
a základní teorie této problematiky
Tato část ISO 17636 se využívá u digitálně radiografického zkoušení tavných svarových spojů
v kovových materiálech. Týká se svarových spojů plechů a trub. Kromě obvyklého významu „trubka“
používaného v této mezinárodní normě, zahrnuje tento termín další válcová tělesa, jako jsou roury,
tlaková potrubí, pláště kotlů a tlakové nádoby.
POZNÁMKA Tato část ISO 17636 vyhovuje EN 14784-2[6].
Tato část ISO 17636 specifikuje požadavky na digitální radiografické zkoušení rentgenovým zářením
a zářením gama s počítačovou radiografií (CR, anglicky: computed radiography) nebo radiografií
s digitálním maticovým detektorem (DDA, anglicky: digital detector arrays) u svarových spojů
kovových plechů a trub, za účelem detekce vad.
Digitální detektory poskytují digitální obraz úrovně šedi (GV, anglicky: grey value), který může být
pozorován a hodnocen pomocí počítače. Tato část ISO 17636 specifikuje doporučený postup výběru
detektoru a radiografické praxe. Výběr počítače, software, monitoru, tiskárny a podmínek pozorování
je důležitý, avšak není hlavní náplní této části ISO 17636. Postup specifikovaný v této části ISO 17636
zabezpečuje minimální požadavky na radiografickou praxi, která připouští expozici a sběr digitálních
radiogramů s rovnocennou citlivostí detekce vad, jako v případě radiografie používající film, jak je
specifikováno v ISO 17636-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

