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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 17290:2021) vypracovala technická komise CEN/TC 138 Nedestruktivní
zkoušení, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2022 udělit 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 2022.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoli nebo všech takových patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a dotazy k tomuto dokumentu by měly být směrovány na národní normalizační
orgán uživatelů. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CEN.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní
Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) při
zkoušení kovů pro kvantifikaci úbytku tloušťky v důsledku eroze a/nebo koroze.

Tento dokument platí pro všechny typy poškození v důsledku koroze a/nebo eroze, zejména ty, které
jsou definovány v EN ISO 16809.

Tento dokument platí pro nelegované nebo nízkolegované oceli.

Platí pro součásti s jmenovitou tloušťkou ? 6 mm. Pro menší tloušťky se provádějí zkoušky
proveditelnosti, aby se ověřila zkušební technika.

U jiných materiálů jsou také nezbytné zkoušky proveditelnosti.

Technika TOFD může být použita jako samostatná technika nebo v kombinaci s jinými
nedestruktivními zkušebními technikami pro provozní zkoušení, aby se zjistil úbytek materiálu
způsobený erozí a/nebo korozí.

Tato technika je založena na analýze záznamů TOFD získaných pomocí odražených a/nebo
difraktovaných
ultrazvukových signálů.

Tento dokument nespecifikuje stupně přípustnosti.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


