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Steel – Ultrasonic testing for steel flat products of thickness equal to or greater than 6 mm

Aciers – Contrôle ultrasonore des produits plats en acier d,épaisseur égale ou supérieure a 6 mm

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 17577:2006. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 17577:2006. It was translated by
Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.
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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou vypracovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Upozorňujeme, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. Za jejich
identifikaci nenese ISO žádnou zodpovědnost.

ISO 17577 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 17, Ocel, subkomise SC 7, Metody zkoušení
(jiné než mechanické zkoušky a chemické analýzy).

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu automatizovaného a/nebo ručního ultrazvukového



zkoušení povrchově nechráněných plochých ocelových výrobků na přítomnost vnitřních necelistvostí
odrazovou metodou. Je použitelná u plochých výrobků z nelegovaných nebo legovaných ocelí jejichž
jmenovitá tloušťka leží v rozmezí 6 mm až 200 mm. Nicméně, tuto normu lze použít pro austenitické
nebo austeniticko-feritické oceli v případě, že rozdíl mezi amplitudou šumu a signálu zaznamenání
prahového echa je dostatečný pro stanovený limit. Pokud není stanoveno jinak, používá se pro
zkoušení ocelových plochých výrobků pro svařované ocelové trubky norma ISO 12094.

Na základě uvážení výrobce lze použít i jiné zkušební metody (např. průchodovou metodu) nebo jiná
zkušební zařízení, pokud poskytují identické výsledky, jaké se získávají v podmínkách této normy.
V případě sporu je rozhodující pouze metoda uvedená v této normě.

Zkoušení plochých výrobků o tloušťce pod 6 mm a nad 200 mm může být předmětem zvláštních
dohod mezi zúčastněnými stranami.

Zkušební přejímka se obvykle provádí u výrobce nebo v areálech dodavatele.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


