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Předmluva

Tento dokument (EN 473:2008) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 138 „Nedestruktivní
zkoušení“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2008 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 prosince 2008.

Je nutné upozornit na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN (a/nebo CENELEC) není odpovědný za zjišťování některých nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 473:2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

V informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí této normy, je uvedena souvislost se směrnicí
(směrnicemi) EU.



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

1 Předmět normy

Tato evropská norma zavádí zásady pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků, kteří provádějí
nedestruktivní zkoušení (NDT) v průmyslu. Termín „průmyslový“ vyjadřuje vyloučení použití v oblasti
lékařství.

Systém popsaný v této evropské normě může být také použit pro další NDT metody, nebo pro nové
techniky v rámci zavedených NDT metod za předpokladu, že existuje komplexní program certifikace,
a metody nebo techniky obsažené v evropských, mezinárodních nebo národních normách, nebo nové
NDT metody nebo techniky mohou být efektivně prokázány pomocí formální kvalifikace provedené
v souladu s CEN/TR 14748.

POZNÁMKA 1 Kdekoliv jsou v této normě použita specifická slova pohlaví jako „jeho“, „její“, „on“ nebo
„ona“, platí rovněž pro opačný mluvnický rod.

Pokud je certifikace pracovníků NDT definována v normách výrobku, předpisech, pravidlech nebo
specifikacích, doporučuje se certifikace pracovníků podle této evropské normy.

POZNÁMKA 2 Metodika schvalování pracovníků NDT není specifikována ve směrnicí 97/23/EC [4],
a proto se dohodlo, že je potřebné metodické vedení za účelem zajištění důsledného přístupu
k používání směrnice a zavedení metodického pokynu pracovní skupiny pro tlak 6/13 [5] uznanými
organizacemi třetí strany (RTPO). Výsledkem bylo vypracování „Pravidel procesu“ jako technické
zprávy CEN/TR 15589 [3].

Certifikace pokrývá dovednosti v jedné nebo v několika z následujících metod:
zkoušení akustickou emisí;a.
zkoušení vířivými proudy;b.
zkoušení těsnosti (s vyloučením zkoušek tlakem vody);c.
zkoušení magnetickou metodou práškovou;d.
zkoušení kapilární metodou;e.
radiografické zkoušení;f.
zkoušení ultrazvukem;g.
vizuální zkoušení (s vyloučením vizuální zkoušky přímé bez pomůcek a vizuální zkoušky prováděné běhemh.
použití jiné NDT metody).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


