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Evropská předmluva
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Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen
v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

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), viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 135 Nedestruktivní zkoušení, subkomisí SC 7
Kvalifikace personálu ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 138 Evropského výboru pro
normalizaci (CEN), Nedestruktivní zkoušení v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO
a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto páté vydání zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání (ISO 9712:2012), které bylo technicky
revidováno.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

–    vyjasnění odpovědností certifikačního orgánu, pověřeného kvalifikačního orgánu, zkušebního
střediska a zaměstnavatele;

–    doplněny a revidovány definice;

–    vymezeny odpovědnosti zkoušejících a rozhodčích;

–    revidovány požadavky na dobu trvání odborné přípravy a praxe v průmyslu;

–    upraveny požadavky na zkoušení zrakové ostrosti;

–    revidovány požadavky na zkoušky;

–    zahrnuta možnost použití psychometrického procesu podle uvážení certifikačního orgánu;

http://www.iso.org/iso/foreword.html


–    revidovány požadavky na certifikační dokumenty;

–    revidovány požadavky na podmínky certifikace;

–    doplněny požadavky na uchazeče o prodloužení certifikátu;

–    revidován strukturovaný kreditní systém pro recertifikaci stupně 3;

–    zahrnuta nová příloha F pro techniky;

–    zahrnuta nová příloha G pro psychometrické zásady;

–    další drobné technické a redakční změny.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu by měly být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/members.html


Úvod
Vzhledem k tomu, že efektivita jakékoliv aplikace nedestruktivního zkoušení (NDT) závisí na
schopnostech pracovníků, které zkoušení provádějí nebo jsou za něj odpovědné, byl vyvinut postup
umožňující hodnocení a dokumentaci způsobilosti pracovníků, jejichž povinnosti vyžadují odpovídající
teoretické znalosti a praktické dovednosti tykající se nedestruktivního zkoušení, které budou
provádět, specifikovat, dohlížet, monitorovat nebo vyhodnocovat.
Dodatečný podnět pramení z celosvětové srovnatelnosti široké škály průmyslových aplikací
vyžadujících společné přístupy k nedestruktivnímu zkoušení.

Pokud je certifikace pracovníků NDT vyžadována ve výrobkových normách, regulačních předpisech,
pravidlech nebo specifikacích, je velmi důležité certifikovat pracovníky v souladu s tímto
dokumentem. Pokud kritéria této mezinárodní normy umožňují určitou volnost jednání, konečné
rozhodnutí při stanovení specifických požadavků přijme certifikační orgán.

V případě, kdy v legislativě, v normě nebo v objednávce není žádný požadavek na certifikaci
pracovníků NDT, je na zaměstnavatelích těchto pracovníků, aby se rozhodli, jak se ujistí, že jejich
pracovníci jsou odborně způsobilí vykonávat své pracovní úkoly. Mohou tedy zaměstnávat buď osoby
již certifikované, nebo mohou uplatnit své vlastní odborné znalosti, aby se ujistili, že jejich
zaměstnanci mají potřebnou odbornou způsobilost. V tomto posledním případě by obezřetní
zaměstnavatelé nepochybně použili tuto mezinárodní normu jako referenční dokument.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí
průmyslové nedestruktivní zkoušení (NDT) v následujících metodách:

a)   zkoušení akustickou emisí;

b)   zkoušení vířivými proudy;

c)   zkoušení těsnosti (s výjimkou hydraulických tlakových zkoušek);

d)   zkoušení magnetické;

e)   zkoušení kapilární;

f)    zkoušení radiografické;

g)   zkoušení tenzometrické;

h)   zkoušení infračervenou termografií;

i)    zkoušení ultrazvukem;

j)    zkoušení vizuální (s vyloučením vizuálního zkoušení přímého bez pomůcek a vizuálního
zkoušení prováděného během použití jiné metody NDT).

Systém popsaný v tomto dokumentu se může také použit pro další metody NDT, nebo pro techniky
NDT v rámci zavedené metody NDT za předpokladu, že existuje komplexní schéma certifikace
a metoda NDT nebo technika NDT je obsažená v mezinárodních, regionálních nebo národních
normách, nebo bylo prokázáno ke spokojenosti certifikačního orgánu, že metoda NDT nebo technika
NDT je účinná.

POZNÁMKA 1 Výraz „průmyslový“ znamená vyloučení použití v oblasti lékařství.

POZNÁMKA 2 CEN/TR 14748 poskytuje návod k metodice pro kvalifikaci nedestruktivních zkoušek.

POZNÁMKA 3 Tento dokument specifikuje požadavky na to, co jsou v podstatě schémata posuzování
shody třetí stranou. Tyto požadavky se přímo nevztahují na posuzování shody druhými nebo prvními
stranami, avšak v takovýchto ujednáních lze odkazovat na příslušné části tohoto dokumentu.

POZNÁMKA 4 Výraz „přímé vizuální zkoušení bez pomůcek“ znamená, že existuje nepřerušovaná
optická dráha z oka
pozorovatele do zkoušené oblasti a pozorovatel nepoužívá žádné nástroje nebo zařízení (např. zrcátko,
endoskop, optická vlákna).

POZNÁMKA 5 Výpočty deformace založené na jiných metodách NDT jsou vyloučeny.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


