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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy jsou obvykle připravovány technickými
komisemi ISO. Každý člen, který se zajímá o subjekt, pro který byla technická komise vytvořena, má
právo být v této komisi zastoupen. Mezinárodní vládní i nevládní organizace ve spolupráci s ISO jsou též zahrnuty do účasti. ISO úzce
spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické
normalizace.
Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).
Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.
Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto
odkazu URL:
www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení, subkomisí
SC 5 Radiografické zkoušení.
Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.
Seznam všech částí řady ISO 20769 naleznete na webové stránce ISO.

1 Předmět normy
Tento dokument určuje základní techniky filmové a digitální radiografie s cílem umožnit ekonomické
získání uspokojivých a opakovatelných výsledků. Tyto techniky jsou založeny na obecně uznávané
praxi a základní teorii předmětu.
Tento dokument se vztahuje na radiografické zkoušení ocelových potrubí zaměřené na vady
způsobené provozem, jako jsou důlková koroze, obecná (rovnoměrná) koroze a eroze. Kromě
obvyklého významu se pod používaným v tomto dokumentu termínem „potrubí“ rozumí také jiná
válcová tělesa, jako jsou trubky, přivaděče, kotlové bubny a tlakové nádoby.
Kontrola svarů pro zjišťování typických vad způsobených svařovacími procesy zde není zahrnuta,
avšak je zahrnuta kontrola svarů pro zjišťování vad typu koroze/eroze.
Potrubí mohou být s izolací nebo bez izolace a mohou být posuzována, pokud je podezření na úbytek
materiálu v důsledku např. koroze nebo eroze, a to jak na vnitřním, tak na vnějším povrchu.
Tento dokument zahrnuje techniku tangenciálního zkoušení pro detekci a měření úbytku tloušťky
stěny se zdrojem umístěným:
a) v rovině osy potrubí; a
b) mimo rovinu osy potrubí, odsazeným od roviny osy potrubí o hodnotu poloměru potrubí.
ISO 20769-2 zahrnuje radiografii přes dvě stěny a je třeba poznamenat, že technika s hodnocením
obrazu obou stěn je často kombinována s tangenciální radiografií se zdrojem v rovině osy potrubí.
Tento dokument platí pro tangenciální radiografické zkoušení s použitím průmyslových filmových
radiografických technik, počítačové radiografie (CR) a digitálních maticových detektorů (DDA).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

